
Referat af bestyrelsesmøde d. 02.11.2010, hos Dorte. 
 

 
Til stede var:  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
                                            Ole Würtz 

Morten Sørensen 
John Lauth 

   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Økonomi og medlemssituationen 
4. Siden sidst 
5. Nyt fra udvalgene 

- Match (Julematch) 
- Bane 
- Sponsor 
- Handicap 
- Fest  

       6. Ny kontrakt med Gregers 
       7. Ny kontrakt med Johnny Mikkelsen 
       8. Generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling 
       9. Regelaften mm. På Grønhøj Kro med Mikkel 
     10. Junior udvalg 
     11. Eventuelt 
     12. Næste møde 
 

1. OK 
2. OK 
3. 153648,44 kr. på kontoen. Et udestående på ca. 2000,- kr. Der ligger 12 

udmeldinger fra næste år. 2 indmeldinger og måske 2 mere på vej. John 
bestiller 5000stk. scorekort. Dorte bestiller nye årsmærker. 

4. Pga. anonymt indlæg på hjemmesiden, er der enighed om, at slige anonyme 
indlæg slettes, da man ikke kan bruge det til noget. Synoptik holdet skal have 
ros for sin indsats i sæsonen, da det har klaret sig flot. 

5. Match: Årets matcher er gået godt. Næste års matcher vil blive lagt på 
samme tidspunkter som matcherne i  2010. Julematchen er under tilmelding. 
Jørn og Dorte koordinere indkøbene til matchen. 



 Bane: Der er flere steder slået store tørv af på greens. Det påtales til  
 generalforsamling. Møbler til klubhuset, forsøges anskaffet gennem Frederiks  
 Menighedsråds gamle konfirmandstue. Der bør ansøges skriftlig. Kim er et stort 
 plus for klubben. Kim går op i sit arbejde og banen har aldrig været bedre. 
 Klubben køber en ny maskine til flytning af huller, pris 12.000,- 
 Sponsor:   Intet. 
 Handicap:  Ole kan ikke åbne postkassen til scorekort. Han kontakter Nis for at løse  
 problemet. 
 Fest:     Julematchen klarer Dorte og Jørn.  
                   6.  Kim overtager automate i forhallen. Der bliver monteret en strømmåler så klubben 
                        ikke skal betale strøm til den. Den nye kontrakt med baneejer, kan således  
 godkendes af bestyrelsen. Morten undersøger om kontrakten skal godkendes 
 af DGU. 
                   7.  Jørn kontakter Mikkel for at opnå enighed om ny kontrakt. Der skal evt. et  
 møde til mellem Mikkel og bestyrelsen. 
                   8.  Generalforsamling: 24/2 2011 i Grønhøj forsamlingshus. Ekstraordinær general- 
                        forsamling: 27/01 2011. Morten ser på vedtægtsændringerne og ændrer det 
                        således, at der bliver direkte valg af suppleanter. 
                   9.  Der skal spørges efter medlemmer til bestyrelsen denne aften. Der bliver budt ind 
                        med forskellige indslag. Jørn og Gregers koordinerer. 
                 10.  Lene Laigaard har tilbudt at  stå for juniorudvalg og træning. Hun har grønt lys fra  
                        bestyrelsen til gå i gang. Der sættes opslag i klubhuset og på hjemmesiden hvor der  
                        efterlyses frivillige til at hjælpe med juniorerne. 
                 11.  Intet. 
                 12.  10/2 hos Oluf. 
 
 
Referat godkendt og underskrevet:                                          
 


