
 
 

Referat for bestyrelsesmøde 
 torsdag den 16. juni 2022 kl. 17:00 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 

Der blev spurgt ind til om er kommer en ny mand i keepergården efter Michael. Det er ikke afklaret. 

3:    Kontoret (DF) 

Ferie: 

DF holder ferie i uge 26 og 27 + 1 dag (27. juni til 11. juli inkl.). Kontortid i ferien er 9-14.  

Feryal passer kontoret og får hjælp af baneservice + de grønne veste. 

De grønne veste: 

Der er 12 frivillige, der har tilmeldt sig + 5 bestyrelsesmedlemmer + baneservice. Baneservice dækker 1 vagt 

om dagen i hele ferieperioden.  

NBJ har lavet et vagskema ud fra folks ønsker og muligheder. 

DF har hold 2 korte intro møder for de involverede. 

 



4: Generelle sager 

Økonomi (UP): 

Overordnet set ligger vi på budget. Tendensen viser at P&P banen ligger lidt under de forrige år.  

Greenfee de næste par måneder vil indikere det endelige resultat. Likviditeten er fin. 

Udvalg 

Baneudvalg (LK):  

Keeperne arbejder på et nyt klippemønster og det tager lidt tid at indkøre.  

Husudvalg (CL): 

Vaskepladsen: Der lægges nye fliser snarest muligt. Der er leveret sand. CJ og NBJ finder en dag.  

Ovenlysvinduer i keepergården: Der indhentes overslag over reparation af ovenlysvinduer i keepergården.  

Stolper ved indkørsel mod baglade skal flyttes tættere sammen, så folk ikke kan parkere der. (LK)  

P-pladsen er ved at gro til med ukrudt igen. Keeperne skal rive én gang om ugen. De frivillige klipper 

græsområdet. En lille rive på klipperen kunne evt. bruges til at rive det smalle område, hvor den store 

maskine ikke kan køre. LK undersøger det med Mads. 

Sportsudvalg (TJ + NBJ): 

Det går generelt godt for alle hold, både Danmarksserien og Regionsgolf. 

Golf Tour Serie vokser lige så stille.  

Sponsorudvalg (MBB): 

Speciel sponsordag: MBB har haft en snak med et medlem vedr. en speciel sponsordag. En dag hvor vi 

kræser lidt om de få sponsorer, som vi har, så de måske kan være ambassadører for nye sponsorer. Den 

skal også omfatte ’Golf for Sjov’ for de firmaer, som støtter os men ikke er golfspillere. 

MBB kunne berette, at det tager tid at bearbejde nye emner. 

 

5:    Enkeltsager 

Skt. Hans (NBJ): 

Der er sendt mail rundt til alle medlemmer. LK tænder bål og NBJ holder talen. 

Skilte på banen og P-pladsen:  

Opsætning er blevet forsinket, da LK har en dårlig skulder.  Hvis vi kan finde en 3. mand, burde det snart 

kunne lade sig gøre. 

Restauranten (BNA): 

BNA har møde med Casper fredag d. 17. 

Sommertilbud (DF): 

Kører uge 26, 27 og 28 på begge baner. 

18-hulsbanen: Greenfee + burger med fritter eller salat til kr. 250,- 

9-hulsbanen: Greenfee 225 + en lille fadøl/vand 

Bagtag/kvittering skal afleveres i restauranten. 

6:    Lukkede sager 

7:    Eventuelt 

Buggy nr. 2 hyler. Problemer med bagtøjet. Kan godt køre, men skal repareres på et tidspunkt. 

Boldopsamler skal ha’ skiftet motor på et tidspunkt. Vi afventer. 

Flag på P-pladsen skal skiftes. DF checker og får sat et nyt op. 



 

Næste møde 11. august kl. 17.30. 

 

Referent:    Dorthe Fog 

 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen  

   

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen 

    

   

Merete Bech Bennetsen 


