
   Referat af bestyrelsesmøde d. 10.02.2011, hos Ruth & Oluf. 
 

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

John Lauth 
   
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3  Siden sidst 
4. Forslag til beretning 
5. Generalforsamling 

a) Dirigent 
b) Forplejning 
c) Nye medlemmer til bestyrelsen 

       6. Forslag fra medlemmer 
       7. Forslag fra bestyrelse 
       8. Økonomi, medlemssituation og budget for 2011 
       9. Ny kontrakt med Gregers 
     10. Bagskuret 
     11. Nyt fra udvalgene 
 - Match  
 - Bane 
 - Sponsor 
 - Handicap 
 - Fest 
     12. Eventuelt 
 

1. OK 
2. OK 
3. Et godt møde på Grønhøj Kro med ekstraordinær generalforsamling og 

efterfølgende regelaften. Begge del kyndigt ledet af Mikkel. Jørn til seminar 
på Sjælland om bl.a. golfens fremtid. 

4. Formandens beretning blev, efter lidt snak frem og tilbage, godkendt. 
5. a: Der blev enighed om to emner til dirigent.                                                       

             b:  Franskbrød m. rullepølse og ost til ca. 50 mand. Desuden  
   øl, vand. kaffe og the. 
             c:     Der er tre emner til ledige poster. Der er fundet emne til ny revisor. 
 



 
 6. Bjarne Skov, medl. nr. 118: 

   1 . Der bør udarbejdes en vedligeholdsplan - uge for uge - af banen til ophængning i                   
klubhuset, og det er bestyrelsen ansvar at planen bliver overholdt. ( Er lavet og bliver hængt op 
i klubhuset) 

2. At der bliver lavet overdækning over hele driving range, så der kan blive en  mere  attraktiv 
træningsmulighed. (Baneejers projekt, som klubben ikke har noget med at gøre) 

3.  Forslag om at der stilles frie træningsbolde til rådighed for medlemmerne. (Baneejer har 
ansvaret for boldautomaten) 

4.  At der kommer rene bolde i automaten. ( Baneejer har ansvaret for rene bolde) 
5.  At der bør tages initiativ til at gøre medlemmernes ejerskab for golfbanen. (Bestyrelsen 

indstiller at forslaget forkastes) 
6.  At få medlemmerne til at deltage aktivt i at gøre golfbanen pænere, fx ved  beplantning. ( Der 

modtages gerne forslag til forbedringer af banen) 
7.  Der bliver holdt informationsmøder med bestyrelsen. (Ris-Ros). (Forslaget bedes uddybet) 
8.  At vi får en kaffeautomat, da ikke alle drikker øl. (Der opfordres til at bruge de nuværende 

faciliteter) 
   
  Gert Holm: 
1. forslår, at der indkøbes 1 stk. skabsfryser til afbenyttelser for såvel klubben som dennes 

medlemmer. (Forslaget indstilles til godkendelse) 
 
      7.  Ingen 
      8.  118.655,- kr. på kontoen. 287 medlemmer p.t.. 27 medlemmer bruger bagskuret.   

 Regnskabet for 2010 godkendt og underskrevet. 13 tilmeldte til golfkørekort. Budget 
 for 2011 fremlagt. Der var ingen kommentarer til budgettet. 

      9. Den nye kontrakt med Gregers er forhandlet på plads og forventes underskrevet 
 snarligt. 

    10. Prisen for leje i 2011 fastholdes på 200,- kr. 
    11. Match: Matchfee i 2011 forhøjes til 50 kr. pr. match. Matcherne dels i A og B række 

 med deling ved hcp. 29. Der bliver max 48 deltager pr. match. Vi er tilmeldt 
 Synoptikcup 2011. Præmier til søndagsmatcher bliver gavekort til Mikkels Golfshop. 
 Det overlades til det nye sponsorudvalg at finde præmier til de øvrige matcher. 

  Bane: Kim fortsætter i 2011. Stien til hul 3 skal repareres da den har taget skade af 
 regnen. 

  Sponsor: John bestille nye streamers til F 24. 
  Handicap: Intet 
  Fest: Intet p.t. 
     12. Opslag om Golfhæftet hænges op i klubhuset. 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


