
 
 

Referat for bestyrelsesmøde 
 torsdag den 19. maj 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  

 

Deltagere: 

Klara Kruse                           Formand (KK) 

Torben Jørgensen Næstformand (TJ)    

Uffe Pedersen Kasserer (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) 

Dorthe Fog Sekretær (DF) 

 

1:    Godkendelse af seneste referat (DF) 

Referatet blev rundsendt til underskrift. 

2:    Orientering fra formanden (KK) 

Bemærkninger til FU referatet 

Sommertilbud uge 27 + 28. I uge 29 tages propper op. BNA/DF aftaler tilbud med Erik. 

Sommerferie uger på kontoret bliver 26 + 27 for DF og 28 + (29) for Feryal. 

Generel baneinfo ønskes på hjemmesiden. 

Speciel baneinfo som f.eks. propning skal på Golfbox så snart dato kendes og på hjemmesiden. 

Idekatalog 

Banen: Udkast er næsten på plads. TJ og LK lavet en oversigt i et overskueligt XL-ark.  

Bygninger: Gruppen er ved at indhente tilbud. Når de har materialet, laves en oversigt som banegruppens.    

Det videre forløb aftales på næste bestyrelsesmøde d. 16. juni. 

3:    Kontoret (DF) 

Nyansat: Feryal er startet på 20 timer om ugen. Hun er ved at blive sat ind i bogholderiet. På sigt er det 

meningen, at hun skal hjælpe med diverse serviceopgaver på kontoret. 

 

 



Ferie: DF holder ferie i uge 26 og 27 og Feryal i 28 + (29).  

DF laver et oplæg til opgaver (velkomst, check in i probox, udlejning etc.), som et service team af frivillige 

’de grønne veste’ kan varetage i DF’s ferie.  Og DF giver introduktion til opgaverne inden ferien.  

Hvordan finder vi de frivillige? 

Der skal også findes frivillige til følgende opgaver: 

- vask af buggy’er (1 gang om ugen) 

- ansvarlig for robotter 

4: Generelle sager 

Økonomi (UP): 

Vi følger budgettet, men sammenlignet med sidste år er vi lidt bagefter pga. den dårlige april måned). 

Greenfee hen over sommeren kommer til at betyde meget for det endelige resultat. Likviditeten er fin. 

Udvalg 

Baneudvalg (LK):  

Keeperne har koncentreret sig meget om greens på det seneste og er begyndt at ændre på klippelinjer. 

Pga. tørken bliver fairway ikke klippet så tit. 

Udfordringer på driving range. Hvis robotten ikke kører, skal vi kunne samle med boldopsamleren. Den 

trænger til ny motor og nye ruller. Priser indhentes. 

Husudvalg (CL): 

Vaskeplads er revet ned. Væg og vask er sat op, mangler plader ved vasken (JL). Pt ingen vand pga 

manglende vandhane. Ny monteres. 

Toilet lynhytte: bedre opfyldning af papir og sæbe. DF snakker med rengøring og baneservice. Der bliver 

gjort rent torsdag og mandag og baneservice skal checke det i weekenden. 

Driving Range: Oli’s rum skal males (Ole Bay kontaktes). 

Sportsudvalg (TJ + NBJ): 

Golf Tour Serie kun 8 tilmeldte. Det får et skud mere. Al begyndelse er svær. 

Regionsgolf og Elite er en succes, bl.a. pga gode ildsjæle. 

Afslutningsturnering og middag 30/9 for alle.  

Sponsorudvalg (MBB): 

MBB har nu fået et overblik over de forskellige sponsorater/sponsorer og der er checket betalinger. Og 

skilte uden sponsor er fjernet både på banen og på driving range. Nu skal der kigges fremad. Nye sponsorer 

skal findes og der skal gøres en indsats for Golf for Sjov arrangementer til diverse personaleforeninger. 

Erhvervsnetværk i Stautrup skal kontaktes. 

Som ny sponsor har MBB skaffet Rema1000 i Stautrup. 

 

LK kunne fortælle at Erhvervsklubben i Aadal har valgt at nedlægge klubben.  

5:    Enkeltsager 

Oliefyr (KK) 

Vi har haft 2 firmaer ude og inspicere vort nuværende anlæg. Vi får tilbud fra begge på luft til vand. Begge 

udbydere var enige om at jordvarme, ville blive for dyrt i etablering i forhold til hvad vi kunne spare. 

 



Restauranten (TJ) 

PM stoppede 3. maj. Ny forpagter er næsten helt på plads. Kontrakt forventes underskrevet inden længe. 

BNA bliver fremover bestyrelsens kontaktperson til restauranten. 

Baneservice 

Vi bør køre kontrol på P&P banen på forskellige tidspunkter alle ugens dage. Der går helt sikkert mange 

gratister rundt. Kontrol på 18-huls banen først på aftenen kunne også være en ide. Måske skal vi ha’ et 

system, hvor frivillige, som lige har en halv time, kan hente en nøgle til en buggy og køre en runde. 

Scorekort til P&P banen 

Det vil være en stor hjælp i forbindelse med banekontrol, hvis scorekort udskrives med bagtag. Det vil 

kræve nye scorekort. Vi står for at skulle bestille nye scorekort inden længe, så DF undersøger, hvad det 

kræver af Probox og evt. en ny printer og sætter det i gang. 

GLFR samarbejde (CJ) 

Samarbejdet drejer sig om baneguide – både online og trykt. Derudover kan de i 2022 tilbyde os gratis lån 

af en GPS til kortlægning af f.eks. sprinklere.   

Vi skal opdatere app’en med åbningstider for både klub og restaurant. DF har ikke adgang. (CJ) 

GLFR kan også ’snakke sammen’ med vores FB, hvis vi ønsker at gøre brug af ’news feed’ 

6:    Lukkede sager 

7:    Eventuelt 

Skt. Hans torsdag d. 23/6. NBJ og LK arrangerer og aftaler nærmere med restauranten. Da det er en 

hverdag, bliver der kun spisning og bål. 

Ordensreglement bør ajourføres. 

 

Referent:    Dorthe Fog 

 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen  

   

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen 

    

   

Merete Bech Bennetsen 


