
 
 

Referat for bestyrelsesmøde 
 torsdag den 28. april 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  

 

Deltagere: 

Klara Kruse                           Formand    (KK) 

Torben Jørgensen  (TJ)    

Uffe Pedersen   (UP)   

Lars Kjuul Kristensen  (LK)                                     

Claus Jørgensen  (CJ)  

Niels Brix Jensen  (NBJ) 

Merete Bech Bennetsen  (MBB) 

Børge Nyland Andersen 1. supp. (BNA) 

Birthe Gottlieb                          2. supp.            (BG) 

 

1:    Godkendelse af referat (DF) 

Referatet blev rundsendt til underrift. 

2:    Fremlæggelse af idekatalog vedrørende banen ved Torben Jørgensen 

TJ havde i sensommeren 21 en gennemgang af banen med en banearkitekt, og med udgangspunkt i denne 

gennemgang havde TJ lavet et oplæg. Udgangspunktet for oplægget var, at hovedparten af klubbens 

medlemmer har et handicap på 25+ og banen skal derfor ikke ændres til en mesterskabsbane. 

Gennemgangen var en tur rundt på banen med beskrivelse af de områder, hvor der med fordel vil kunne 

laves forbedringer. Der var tale om såvel små som lidt større ændringer. Gennemgangen gav anledning til 

debat om forslagene.  En del af de mindre omkostningskrævende forslag vil kunne gennemføres i løbet af 

2022 inden for det nuværende budget. De større opgaver er nødt til at blive fordelt over en årrække i 

forhold til hvordan klubbens økonomi.  

3:    Fremlæggelse af idekatalog vedrørende bygninger ved Claus Jørgensen 

Husudvalget havde haft en gennemgang af klubhuset, driving range og bagladerne. Gennemgangen bar 

præg af at bygningerne er ca 20 år gamle, og det betyder, at der er flere ting, som efterhånden er ved at 

trænge til reparation / fornyelse. Derudover er der ønske om ændringer på flere områder, for at få en 

bedre funktionalitet. Der skal arbejdes videre med oplægget, idet der ikke var indkommet priser på de 

enkelte punkter. Derudover var der enighed om at der på enkelte områder vil være hensigtsmæssigt at 

indhente professionel hjælp for at får problemstillingerne belyst og få en rød tråd i gennemførelsen af 

opgaverne.  



 4: Evt. prioritering af rækkefølge 

Mange af punkterne kan betegnes som reparation og vedligeholdelse, som skal udføres for at bevare 

bygningerne intakte. Det blev besluttet at opdele punkterne i løbende vedligeholdelsesopgaver og ønske til 

ændringer. På enkelte områder er der dog et vist overlab.  Flere af vedligeholdelsesopgaverne vil være 

omkostningskrævende, så de skal fordeles over flere år. Punkterne vil først kunne prioriteres når vi har fået 

indhentet prisoverslag.  

 5: Hvordan skal vi præsentere det for medlemmerne  

Vi må desværre konstatere, at vi ikke er så langt i processen så vi kan præsentere det for klubbens 

medlemmer. Punkterne skal beskrives bedre, og vi skal have et bedre overblik over de økonomiske 

konsekvenser.  Der kan ikke på nuværende tidspunkt sætte dato på, hvornår vi kan lave en præsentation.  

6: Eventuelt 

Ingen punkter til referat. 

 

Referent:    Uffe Pedersen 

 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen  

   

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen 

    

   

Merete Bech Bennetsen 


