
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17:30 i klubhuset.  
 

 

Deltagere: 

Klara Kruse                           Formand    (KK) 

Torben Jørgensen Næstformand (TJ)    

Uffe Pedersen  Kasser (UP)  Afbud 

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 referat (DF)  

2:    Orientering fra formanden 

Eventuelle bemærkninger til FU-referat 26. september og 5. oktober 

Ingen bemærkninger. 

 KK informerede om et regional DGU møde, som blev afholdt i Dejbjerg d. 26. oktober med temaer om 

bl.a. frivillighed og fastholdelse af medlemmer. DF og KK deltog i mødet. 

 

3:    Kontoret 

 Vintersæson (DF) 

 Åbent officielt tirsdag og torsdag fra kl. 10-14. Feryal og DF vil i det omfang det er nødvendigt også a

 arbejde om onsdagen. 

 Alarm rykkes frem, så den følger mørketiden og aktiviteterne i klubben. DF snakker med Ander Lund 

vedr. hans ønsker. Udvalg etc. informeres om alarm og skal henvende sig til kontoret, hvis der skal 

holdes møder i klubhuset til sen aften. 

 Ansættelse (KK) 

 Samtaler med mulige emner til kontoret er i gang. 



4: Generelle sager 

Orientering fra udvalgene 

Hvordan skelner vi idekatalog fra husudvalg/baneudvalg. Hvornår hører det til hvad? 

Hvad er udvalgsformændenes opgaver og hvor meget skal bestyrelsen involveres. 

KK udtrykte ønske om at udvalgsformændenes opgave/ansvar blev nærmere defineret, 

og herunder hvor meget skal bestyrelsen/FU involveres. 

Noget vi skal drøfte nærmere. Måske skal der nytænkning til. 

5: Enkeltsager 

Husudvalg (CJ) 

Keepergården:  der er skiftet 2 ovenlysvinduer med et godt resultat.  Resten skal skiftes. OK fra FU. 

Møbelgården: JL er ved at lave tag og skifte stolper. Elektriker kommer og fikser en elledning. 

Køkken: Frituren smider olie. Ny forpagter ønsker ikke friture. Gulv skal tætnes. JL får opgaven. 

Restaurant: Har fået tilbud på nyt loft. 

 Sponsorudvalg (MBB) 

Aftale i stand med LOOP på hul 11. Gælder 4 afdelinger. 

Konceptet ændres til et gensidigt partnerskab i stedet for et ’sponsorat’ 

Merete mangler aktive hænder i udvalget. Der skal findes nogle frivillige. 

Baneudvalget (LK/KK) 

Vinter tees på begge baner etableres umiddelbart efter 1. november. 

Der tages propper op på stor bane i uge 44, hvis vejret tillader det (ingen regn). I den forbindelse 

skifter vi over til ’vinter greenfee’ kr. 250 alle ugens dage. 

Indhegning til buggy: der er blevet lagt fliser på i den ene side. 

Hul 5 er færdigt. Der skal lige plantes nogle buske, så damerne ikke går direkte fra 4. green til rød tee. 

Einar (keeper) ska på skole for at få greenkeeper uddannelsen. Under uddannelsen arbejder han her, 

når han ikke er på skole. 

Sportsudvalget (TJ/NBJ) 

Der er sendt nyhedsbrev ud til alle medlemmer vedr. status på sæsonen. En helt fantastisk sæson med 

flotte resultater.  

Begynderudvalget (NBJ) 

De har haft evalueringsmøde. Der skal findes og uddannes flere regelundervisere. BL er i gang. 

 Skilte på parkeringsplads og på banen (LK) 

 Skal laves inden 1. marts. LK forventer at det bliver lavet i løbet af 1-2 uger. 

Restaurant (TJ/BNA) 

Der er afholdt ’afleveringsmøde’ med Erik Krejbjerg og overtagelse med Anders Lund sker 

mandag/tirsdag i næste uge. Vi mangler 3 nøgler fra Camillas (Erik Krejbjerg, Rasmus og Lene). 

DF sørger for nøgler til AL og ændring af kode. 

Bagladerne (KK) 

Vi mangler en løsningsplan for hvordan arbejdet kan/skal udføres. Laderne inspiceres og der tages 

stilling til hvordan arbejdet nemmest udføres. 

DF skriver til alle medlemmer med skabe og takker fordi de har flyttet udstyret. Og har man behov for 

at bruge skabet, kan udstyret flyttes tilbage indtil nærmere info meldes ud. 

 



 

Frivilligt arrangement 20/11 

Tilslutningen er ikke så stor som ønsket. NBJ sender en lille reminder ud.  

6: Lukkede sager 

7: Eventuelt 

 9: Næste møde 

 Mødet 17/11 aflyses. Mødet 15/12 rykkes frem til mødetid kl. 17 med juleafslutning kl. 19. 

  

Referent: Dorthe Fog 

 

 

 

 

 

Klara Kruse  Torben Jørgensen                         Uffe Pedersen 

  (afbud) 

   

 

Lars Kjuul Kristensen Claus Jørgensen Niels Brix Jensen 

   

 

   

Merete Bech Bennetsen 

 


