
                                             
Referat af bestyrelsesmøde 

torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17:00 i klubhuset. 
 

 

Indkaldte deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Klara Kruse næstformand (KK) 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Ole Peter Jensen  (OP) 

Lars Kjuul                                                              (LK)   

Keld Nomanni                                (KN) 

Torben Jørgensen                       (TJ)  

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  Afbud 

Birthe Gottlieb                          2. supp.       (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Referent: Dorthe Fog 

 

1. Godkendelse af referater 

Udsat til næste gang. 

 

2. Orientering fra formanden 

a) Evt. bemærkninger til FU referatet 

Ingen kommentarer. 

b) Udvalgsmatch 

Blev aflyst pga manglende tilslutning. I stedet uddeles et gavekort samt en greenfee til anden bane 

eller vores egen bane. 

 

3. Kontoret (DF) 

a) Kontoret går på vintertid fra 25. oktober, dvs. åben tirsdag og torsdag. DF vil være derudover være 

på kontoret efter behov og ved møder. 

b) No Show og manglende bekræftelse af tid 

Der bliver sendt mail ud hver morgen.  Det virker til at ha’ en effekt. Genoptages fra sæsonstart. 

 



 

 

 

 

4. Generelle sager 

a) LL§ 8A Almenvelgørende forening 

Vi har passeret 101. Vi skulle gerne ha’ omkring 10 – 20 flere, for at være helt sikker. 

Vi kender endnu ikke resultatet for 2020. 

b) Oprensning af søer 

Der skal søges igen. 12’er søen trænger meget. LK laver ansøgning og hører Mads om hvem vi 

brugte sidst.  

c) Maskinkøb 

UP har haft møde med Leasing Fyn. Leasingydelsen bliver en del større end tidligere. 

Budgettet tillader stigningen. 

Gamle maskiner skal sælges. 

d) Status efterårstilbud 

Tilbuddet startede 15. september og har pt givet 17 fuldtidsmedlemmer. 

e) Status sportsudvalget 

Masterplan vil blive fremlagt på et separat bestyrelsesmøde. 

Der er sendt nyhedsmail ud ang. Danmarksturnering og Regionsgolf samt Golf Tour Series for at få 

en ide om, hvor stor tilslutning der er. Golf Tour Series er et nyt tiltag til de unge, som måske ikke 

har lyst til at spille i herreklub og dameklub.  

 

5. Enkeltsager 

a) Økonomi 

Forventet resultat fortsat over budget. (UP) 

b) Oli-projekt 

Lofthøjden er en udfordring efter der er kommet port i. Kan måske løses ved at sænke gulvet i det 

område, hvor der undervises i slagteknik. Tilbud indhentes. 

c) 9-huls medlemskab ændres iht OP’s oplæg pr. 1.1.22. 

d) Næste års generalforsamling 

3.3.22 på VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 C 

e) XL golf 2022 

Statusmøde d. 13. oktober i Hammel. NHG og DF deltager. Vi ønsker at fortsætte som hidtil.  

I 2021 har 158 AAGC medlemmer benyttet sig af tilbuddet. 

 

6. Lukkede sager 

  

7. Eventuelt  

 

8. Næste møder 

KK har lavet en mødeplan frem til 1. april 2022. Den tilrettes og sendes rundt. 

 De førstkommende møder er: 

 Torsdag d. 28. oktober kl. 17.30 Masterplan 

 Mandag d. 8. november kl. 9.00 FU møde 

 Torsdag d. 18. november kl. 17.30 Bestyrelsesmøde 



 

 

 

 

Niels H. Graversen  Klara Kruse                         Uffe Pedersen  

   

 

Ole Peter Jensen Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen 

     

   

Torben Jørgensen  

 

 


