
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 mandag den 31. marts 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  
 

1: Godkendelse af referat (DF) 

Alle mødedeltagere. 

2: Orientering fra formanden 

- Eventuelle bemærkninger til FU-referat. 

FU møde 29. marts blev afkortet og genoptaget 31. marts. Ref. 1. del er rundsendt. 

CJ ønsker fyldigere referater og ikke blot beslutningsreferat. Tages til efterretning. 

KK informerede om indhold i FU møde lige inden BM. Referat følger. 

GLFR baneguide overtages af CJ – tidligere Keld Nomanni. 

FB – vi skal finde en ny administrator. Keld Nomanni har fortsat bolden indtil det sker. 

Kommunikationsudvalg – kunne være en ide, hvis 2-3 pers. sætter sig sammen. MBB vil gerne tage 

del i det. Der skal findes andre. 

Der skal sættes ansvarlig og deadline på alle projekter. 

 

- Orientering om sammensætning af udvalg. 

FU indkalder alle udvalgsformænd til møde. 

Sponsorudvalg: MBB vil godt være formand. Tager en snak med den nuværende formand Niels 

Graversen. Skal ha’ oversigt over nuværende sponsorer. Klubbens leverandører skal kontaktes.  

3:    Kontoret 

- Ansættelse af ny medarbejder 

DF er alene indtil ny medarbejder er ansat. UP overtager bogholderidelen. DF vurderer, til hvilke 

opgaver, der evt. kan bruges frivillig hjælp indtil videre. 

 4: Generelle sager  

- Restaurant 

BNA bliver kontaktperson fra bestyrelse. BNA tager en indledende snak med PM snarest. 

- Alle reparationer og forbedringer i køkkenet – inkl. lovpligtige tiltag - er nu på plads. 

 

 5: Enkeltsager 

- Økonomi (UP) 

Fint i forhold til budget. Men for tidligt på sæson til et reelt billede af greenfee.  

Keepergården har fuld bemanding. 

Debitorer kører efter planen. 

 

- Oli-projektet og afskærmning til nabo. (UP) 

Der mangler kun småting som lister og lidt brædder i Oli’s træningsrum. 



Check forhold omkring lovpligtigt eftersyn på port. 

Afskærmning til nabo på P&P banen er sat i gang. 

 

- Brain storm om modtagelse af gæster – Personlig/Fysisk 

En hurtig, effektiv brain storm, hvor hver deltager tilkendegav ideer til forbedring af indkomst 

område, bygning og foyer, såvel det fysiske samt det personlige.  

KK, TJ og MBB sætter sig sammen og vurderer de indkomne ideer/forslag for videre behandling. 

 

- Herunder indgår KK, TJ, MBB og BG foreløbigt i arbejdsgruppe vedr. indgangs- og 

ankomstforholdene ved klubhus/klubkontor. 

 

6: Lukkede sager 

7: Eventuelt 

- Oprydning i møbelgård og fyrrum og generelt er tiltrængt 

- Oliefyr skal snart udskiftes. Hvordan griber vi det an? 

 

 8: Næste møder. 

Iht mødekalender. 

 

Indkaldte deltagere: 

Klara Kruse                           Formand     (KK) 

Torben Jørgensen Næstformand  (TJ)    

Uffe Pedersen  Kasser  (UP)   

Lars Kjuul Kristensen   (LK)               (afbud)                      

Claus Jørgensen   (CJ) 

Niels Brix Jensen   (NBJ) 

Merete Bech Bennetsen   (MBB) 

Børge Nyland Andersen 1. supp.  (BNA) 

Birthe Gottlieb                          2. supp.             (BG) 

Dorthe Fog  Sekretær  (DF)  

 

Referent:  Dorthe Fog 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen  



(afbud) 

  

  

Merete Bech Bennetsen 


