
Referat af bestyrelsesmøde d. 09.04.2008, kl. 19.00, i 
klubhuset. 
 
 
 

Til stede var:  Børge Pedersen 
  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 

Carsten Kvist 
  Dorte Nygaard 

  John Lauth 
 

Dagsorden var: 
 

1. Godkendelse af  referat fra sidst. 
2. Godkendelse af  dagsorden. 
3. Siden sidst 
4. Indlæg fra udvalg 
5. 5Sponsorpleje 
6. Økonomi / medlemmer 
7. Matchstruktur / kaninmatcher 
8. Kalender 2008 
9. Hjemmesiden 

                    9a.   It i klubhuset 
                    10.   Evt. 
 
 
 
 

1. OK 
2. OK 
3. Børge kontaktet af  ”BØRSEN”, som gerne ville tegne et abonnement. Der gives tilskud fra 

Viborg Kommune til lokaleleje. Tilskuddet udgør 73% af de afholdte udgifter. 
Børge og Dorte laver en ”nemkonto” til pengene. Der blev runddelt forskelligt materialer, 
som Børge havde modtaget. Der blev ligeledes  delt introduktionskort fra DGU, ud til 
bestyrelsen. 

4.  Matchudvalget: Ole Würtz er nyt medlem af udvalget, men der bør tilføres et par       
medlemmer mere, af hensyn til arbejdskrævende opgaver. 

     Sponsorudvalg: Der påregnes en rundtur til potentielle sponsorer i nærmeste fremtid. 
     Handicapudvalg: Børge kontakter DGU for en afklaring af spørgsmålet, om hvorvidt 

reglerne er mht. regulering af for9 / bag9, i en 18 hullers turnering. 
     Pr.udvalg: Børge har flittigt leveret materialer til den lokale presse med et rigtigt 

godt resultat. 



     Baneudvalg: De hvide pægle på hul 8 ved 150 m. skiltet på drivingrange, flyttes 
længere tilbage, så man undgår spillere går og leder efter bolden for tæt 
på drivingrangen. Der er modtaget et par klager over greenernes tilstand, 
men de kan ikke forventes bedre på denne tid af året, vejret taget i 
betragtning. Der bør sættes skraldespande op ved ”bænkehullerne”. 
Toiletbygningen bør have en overhaling, da den ser noget ramponeret 
ud. Den gamle dør bør måske udskiftes. Området omkring klubhuset bør 
have en ”facelift”, så førstehåndsindtrykket af klubben og området er i 
orden. Tee-sted på hul 2, trækkes ca. 20 m. tilbage, De hvide pægle fra 
tee-5, til tee-6, fjernes. Der tyndes ud i beplantningen på hjørnet i skoven 
ved hul 5. Dette for at højne sikkerheden for gående på grusvejen. Der 
opsættes skilte, hvor det er nødvendigt, som oplyser om, at al færdsel på 
golfbanens område foregår på eget ansvar. Efter den endelige rating af 
banen, skal skilte flyttes/tilpasses, så de er i overensstemmelse med de 
faktiske forhold. 

5.  Der skal laves en dag, hvor sponsorerne kommer ud til klubben og får lidt at drikke og spise. 
     Endvidere skal der spilles 9 huller. Det hele skal foregå med påhæng. Dato findes senere. 
6.  Girokort nr. 167 er udskrevet. Der er 5 passive medlemmer, 23 i restance. Indestående i  
     Andelskassen er 73000 kr. Der skyldes godt 15000 for husleje. 
7. Torsdag er kanindag. Der slåes ud kl. 18.00, 9 huller. Søndag  skal være klubmatch. Der  

slåes ud kl. 09.00 , 18 huller. Torsdag vil der være en ”vandrekanin”, som bedste kanin 
får med hjem til næste kaninmatch. Kaniner defineres som spillere uden goldkørekort. Der 
vil blive reguleret handicap for alle deltagere om torsdagen. Præmierne til søndag skal være 
gavekort, som Børge fremskaffer, hurtigst muligt.  

3. 30/5 skal der være sponsordag. Bestyrelsen planlægger nærmere på næste møde. Banen luk- 
kes mellem kl. 17.00 og 19.00. Det offentliggøres på hjemmesiden. 

4. Der er en ny og forbedret hjemmeside på vej. Referater skal på hjemmesiden. 
     9a.  Carsten udtrykte et stærkt ønske om, at få en netforbindelse ud i klubhuset. Dette ville gøre  
            meget nemmere, at afvikle matcher i fremtiden. Udgifterne ville ca. være: Netforbindelse: 
            5000 kr., Bærbar PC´er: 7000kr., Printer: 1500kr. Enighed om, at der skal flere tal på bordet 
            for etableringsomkostninger og driftsomkostninger, før der tages en beslutning. Carsten  
            undersøger prisen hos Energi Midt mht. fiberbredbånd. Enighed om der bør findes en IT- 
            løsning for klubhuset. 

5. Tagrender skal opsættes på bagsiden af klubhuset. Fastbelægning rundt om klubhuset bør  
Ligeledes igangsættes hurtigst muligt. Næste møde: 20.05.2008, kl. 19.00, i klubhuset. 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


