
Referat af bestyrelsesmøde d.07.01.2010, hos Ruth og Oluf Bach 
 
 
 
 

Til stede var:  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
                                            Bjarne Skov 

John Lauth 
   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 
4. Nyt fra udvalgene 

a. Match 
b. Bane 
c. Sponsor 
d. Handicap 
e. Fest 

5. Økonomi og medlemssituation 
6. Bag skur? 
7. Møde med Gregers og Mikkel 
8. Generalforsamling 
9. Næste møde – Kaffe? 
10. Evt. 
 
1. Ok 
2. Ok 
3. ”Gør det selv golf”, havde en god dag d. 29/12 trods vejrforholdene. Der var 5 deltagere til 

matchen. Dorte og Jørn tager til informationsmøde i Brande Golfklub d. 13 januar. 
4.  

a. Match: Gavekort skal ændres, så det ikke kun er flasker hele tiden. Kan eventuelt 
være præmier eller gavekort fra vores sponsorer. Matchudvalget skal selv forestå 
præmier/gavekort til søndagsmatcherne. Poul Andersen ønsker mulighed for at 
opdatere hjemmesiden. Han bliver af Ruth opfordret til at kontakte John 
desangående. 



Opslagstavlen i klubhuset, skal renholdes for ikke klubmæssige meddelelser. Der 
opsættes en seddel på opslagstavlen om retningslinjerne for brug af tavlen. 
Karsten har meldt sig til Synoptik matchen. 
Ruth efterlyser medlemmer til at hjælpe med ”kaninpleje”. 

b. Bane: Intet 
c. Sponsor: John gav en orientering om sponsorsituationen p.t.. Da der er faldet nogle 

hulsponsorer fra, fortsættes der med at skaffe sponsorer. Scorekortet skal opdateres 
med sponsorer og genbestilles senest medio februar, så der er nok til sæsonstart. 

d. Handicap: Der er kommet nye regler mht. til regulering på 9 huller. Udvalget er obs 
på dette. 

e. Fest: Der er fremtryllet 2 nye medlemmer til udvalget. 
5. Dorte fremlage det ureviderede regnskab for 2009. Der er pt. 260 medlemmer. 

Budgetforslag til 2010 blev fremlagt. Kommentarer og evt. bemærkninger til budgettet 
bedes fremlagt til næste møde. 

6. Der er ved at blive opstillet et ”bagskur” ved klubhuset. Dette bliver ledet af Bjarne Skov. 
Etableringsudgifterne for klubben skønnes til ca. 5000 kr. Lejeprisen for opbevaring af bags 
fastsættes af klubben. 

7. Det skal pointeres, at banens standard godt kan tåle at blive hævet. Der skal generelt 
gøres noget ved det stigende mosproblem Det skal indskærpes, at plejeplanen vedtaget for 
2009, skal overholdes. Muligheden for gratis bolde på udslagsbanen skal vendes med 
Gregers. 
Er det muligt at lukke for green-fee spillerne? Evt i weekenderne? 
Green-fee spillere ( polterabends, og lignende) skal have klare retningslinier / spilleregler 
inden de går på banen. Dette for at undgå de farlige situationer, som flere medlemmer har 
været vidner til. Spørgsmålet om, hvordan nye elever og tilmeldinger til kørekort skal 
håndteres, vendes med Mikkel. Kommer der en ”Mikkel-match” i år? 

8. 25. februar i klubhuset. Skal på hjemmesiden i god tid. 
Jørn, Oluf og suppleanterne er på valg. 

9. 18/2 kl. 19.00 hos Jørn Tidemann. 
10. Intet 
 
 
Referat godkendt og underskrevet:   

 


