
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 22. september 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  
 

Deltagere: 

Klara Kruse                           Formand    (KK) 

Torben Jørgensen Næstformand (TJ) Afbud    

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) Afbud 

Birthe Gottlieb                          2. supp.            (BG) 

Dorthe Fog  Sekretær (DF)  

 

1: Godkendelse af referat (DF) 

Referatet rundsendt og underskrevet af de tilstedeværende.  

2:    Orientering fra formanden  

Eventuelle bemærkninger til FU-referat 

10-turs kort til medlemmer med (dokumenteret) sygdom. Vi skal ha’ flere buggy’er før det bliver 

aktuelt. 

Leje af hal. Ny kontrakt udfærdiges 1/7-23. 

 

3:    Kontoret 

Pension/Ansættelse (DF/KK) 

 Dorthe har valgt at stoppe og gå på pension til foråret. Stillingsannonce udfærdiges og annonceres i 

slutningen af september. Vi vil forsøge at finde en fra branchen. 

 

4: Generelle sager  

Økonomi (UP) 

Indtægterne ligger pænt i forhold til budget. Omkostninger på banebudget ligger lidt under på grund af 

en keeper, der er stoppet ført tid og ikke erstattet. Totalt set ligger vi lidt over budget. 

Forventning til et resultat tæt på budget. Vi er udfordret af prisstigninger på el, brændstof og 

kunstgødning.   

Budgetplanlægning for 2023 er så småt påbegyndt. 

  



Orientering fra udvalg 

Husudvalg (CJ): 

Nyt plexiglas på ladebokse i bilgården er opsat. 

Tilbud på nyt tag på møbelgården inkl. nye stolper – kr. 23.500 excl. moms (JL). Lyder OK. Vi skal ha’ en 

klar aftale om, hvornår arbejdet vil blive udført. Gerne inden terrassemøblerne skal sættes væk. 

Tagvinduer i keepergården. Inddækningen på 2 vinduer er skiftet i første omgang. Hvis de holder tæt, 

skal de øvrige vinduer ha’ samme tur.  

 

Bygninger (KK): 

KK og CJ har haft møde med et firma vedr. opsætning af Troltex som lyddæmpning i restauranten. 

Vi skal ha’ tilbud fra en tømrer (JL + evt. anden) på opsætning. Og vi skal sikre os at løsningen er 

mulig/lovlig i forhold til den nuværende tagkonstruktion. 

 

Baneudvalg (LK):   

Udsættes til næste møde. 

 

Begynderudvalg (NBJ): 

Igen i år en sæson med 8 fulde hold.  

 

Sponsorudvalg (MBB): 

Intet nyt.  

 

Sportsudvalg (NBJ): 

Afslutningsturnering fredag d. 30. september.  

Sæson evalueres.  Tilsagn fra spillere ønskes inden tilmelding til 2023 turnering. 

 

5: Enkeltsager 

Skilte på parkeringsplads og på banen (LK) 

Dette punkt ønskes løst nu.  NBJ og CJ tager initiativ til at få fastsat dato og tidspunkt. 

Medlemsundersøgelse i hovedpunkter (CJ) 

Vi ligger generelt fint. Vi bør informere medlemmerne. Evt. konkrete områder drøftes nærmere. 

 

Frivilligt arrangement (NBJ + TJ) 

NBJ har lavet en liste over alle frivillige i klubben pt. Listen skal løbende opdateres. Pt ca. 121. Der 

planlægges et arrangement søndag d. 20/11 kl. 15-20 for alle frivillige. 

 

Restaurant (KK) 

Anders Lund overtager restauranten pr. 1. november 2022. Han skal bruge den første uge på at 

komme i gang.  Ønsker hjælp fra husudvalg vedr. indretningsplaner. Hvis medlemmer ønsker at 

afholde et arrangement i huset/ud af huset kan AL kontaktes på kontakt@vedlund.dk efter 8/11. 

6: Lukkede sager 

7: Eventuelt 

8: Næste møder 

 FU 5. oktober, BM 27. oktober (oprindelig plan 20. okt. men flyttes grundet efterårsferie) 

 

Referent: Dorthe Fog 

mailto:kontakt@vedlund.dk

