
 
 

Referat for bestyrelsesmøde 
 torsdag den 25. august 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  

 

Deltagere: 

Klara Kruse                           Formand (KK) 

Torben Jørgensen Næstformand (TJ)    

Uffe Pedersen Kasserer (UP)   

Lars Kjuul Kristensen  (LK) fraværende                                     

Claus Jørgensen  (CJ)  

Niels Brix Jensen  (NBJ) afbud 

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:  ingen 

3:    Kontoret (DF) 

De grønne veste - evaluering: 

Et positivt tiltag, som vi helt sikkert kan benytte fremover.  

Det skal evalueres sammen med baneservice teamet. 

4: Generelle sager 

Økonomi (UP): 

Greenfee tæt på budget, men under sidste år. Sponsorater og golfarrangementer ligger også lidt under. 

Omkostninger til banen ligger under budget, primært fordi en mand er stoppet. 

Overordnet set ligger vi lidt over budget. Forventningerne indikerer et resultat lidt under budget. 

Likviditeten er fin. 



 

 

Udvalg 

Baneudvalg (LK ikke tilstede):  

Klodser på teestederne ønskes placeret, så de står lige for naturlig spilretning mod fairway.  

Husudvalg (CJ): 

Vaskepladsen: Er færdig også med de manglende skruer.  

Ovenlysvinduer i keepergården: Vi har professionel hjælp til opgaven. Det er måske inddækningen. Der 

startes med 2 vinduer. Arbejdet kræver stillads, så det skal udføres i en omgang. 

Rotter i bagladerne: KK har haft møde med et firma, som har givet tilbud på en god løsning. Vi arbejder 

videre med det. Det skal sættes i værk hen over efteråret/vinteren og vil kræve at laderne tømmes helt i en 

periode. 

Nyt medlem i husudvalget Michael Vinther, som allerede har hjulpet med maling af væg i foyer og rep af 

gelænder på bro og terrasse. 

Sportsudvalg (TJ): 

Der har været holdt mange møder. 2022 har været en succes baseret på antal spilleren, antal runder og 

ikke mindst resultater i både Danmarksserien og Regionsgolf. Resultater følger senere. 

Golf Tour Serie vokser lige så stille og er helt sikkert også en succes.  

Sponsorudvalg (MBB): 

Speciel sponsordag:  Der var desværre en del afbud, men selve dagen må siges at være en succes. Vi fik 

mange roser fra deltagerne på dagen og også efterfølgende.   

Fremover skal dagen afholdes i september for at undgå for mange ferier. Og vi bør melde en dato ud 

allerede ved sæsonstart.   

Udvalget mangler medlemmer og der skal laves en langsigtet plan for, hvad vi vil med vore sponsorer. 

Begynderudvalg (NBJ var ikke til stede): Input kan hentes fra Bent Larsen 

 

5:    Enkeltsager 

- Greenfee gæster:  

DF trækker en liste til CJ, som vil lave lidt statistik inden næste BM. 

- Skilte på banen og P-pladsen (LK):  

Opsætning er stadig ikke sket. 

- Debat om greenfeeaftale og andre rabatordninger (UP): 

Udsættes til næste BM 

- Golfspilleren i Centrum – medlems- og gæsteundersøgelse (CJ): 

CJ lavede en flot gennemgang af resultatet af de vigtigste punkter. Generelt ligger vi godt, men der 

er plads til forbedring på visse områder. 

- Drone optagelse (KK): 

Vi har haft 2 unge fyre til at lave en droneoptagelse. Vi har set et udkast, som ser godt ud. Og der 

arbejdes videre med projektet.  

- Golf Fitness i kælderen (KK) 

Der vil blive afholdt golf fitness i kælderlokalet om tirsdagen i perioden 1/11 – 10/1. 5 hold med 

start kl. 15-16 og slut 19-20. 

 



 

 

6:    Lukkede sager 

7:    Eventuelt 

AURA uddeler ’årets energibombe’ Klubben indstiller Inger-Birthe Gavnholt. 

 

Næste møde: 

FU mandag d. 5. september kl. 10.00 

BM torsdag d. 22. oktober kl. 17.30. 

 

Referent:    Dorthe Fog 

 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen  

   

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen 

(fraværende)  (fraværende)  

   

Merete Bech Bennetsen 


