
Referat af bestyrelsesmøde d.10.5.2010, i klubhuset. 
 
 
 
 

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. Orientering fra mødet med Gregers 
5. Forbedringer (Hvad gør Gregers, og hvad gør vi?) 
6. Bagrum 
7. Siden sidst 
8. Nyt fra udvalgene 

- Match 
- Bane 
- Sponsor 
- Handicap 
- Fest 

       9. Tøj 
     10. Vedtægtsændring  
     11. Eventuelt 
     12. Næste møde 
 
 

1.  OK 
2. OK 
3. 210,000,- kr på kontoen. 264 seniormedlemmer, 4 juniorer. Gregers har fået udbetalt 

330.000,-.  Dorte har betalt regning til Ege-Data for service på netforbindelse i 
klubhuset. 

4. Der blev orienteret om mødet med Gregers, som havde deltagelse af Jørn, Morten, 
Oluf og Gregers. Det var et godt møde. Der vil snarest blive holdt et nyt møde med 
henblik på kontraktfornyelse af bane leje. 



5. Arbejdsdag d. 29/5, kl. 08.30, hvor der startes med morgenmad. Planen for dagen er: 
Nye pægle hele banen rundt, opfriskning af bunkers og nyt sand, stenmel på stien 
mellem hul 1 og 2, fliser på arealet ved bagskuret. John laver opslag på 
hjemmesiden, Oluf laver opslag i klubhuset og sørger for materialerne til dagen. 
Morten indkøber 40 stole til klubhuset; max 150,- kr. stykket. 

6. Alle 25 pladser udlejet. Prisen er 200,- kr. pr. år. 
7. Åbent hus var ikke det store tilløbsstykke og der var bred enighed om, at næste gang 

skal det være på en anden måde. 
8. Match: Damematchen skal på aktivitetskalenderen, dsammen med de andre matcher. 

Børge er matchansvarlig for damematcherne og udpeger hvergang en medhjælper. 
Det blev af Ole understreget, at man ikke kan regulerers i handicap på 9 huller, hvis 
man går en 18 hullers runde. Pcéren er kommet op at køre, så den kan bruges til 
matchafvikling.  
Bane:  Der ønskes en skraldespand ved tee-sted hul 8. 
Sponsor: John har delt green-feebilletter rundt til hulsponsorerne og Andelskassen, 
svarende til ca. en billet pr. 500 sponsorkroner. Der skal deles rundt til øvrige 
sponsorer efter samme mønster. Andelskassen skal have streamer på klubhuset. 
Handicap: Scorekortene er ofte udfyldt forkert eller mangelfuld. Det bør indskærpes 
over for medlemmerne (kaniner) at man skal være omhyggelig med udfyldelsen. 
Fest: Prisen for maden pr. persen til sommermatchen, bliver 100,- kr. Menuen som 
den plejer. 17. maj, til første kaninaften med nyt hold, griller Dorte. 

        9. Der var enighed om, at tiden ikke var til tøj lige nu. 
                  10. Der var enighedom. Hvilken model der skulle bruges til vedtægtsændringen; det blev  

den røde tekst der skal bruges og vi forventer vedtægterne fremlagt på næste        
generalforsamling. 

                  11. Intet. 
                  12. Næste møde: 21/6, kl. 19.00 i klubhuset. John medbringer brød. 
 
 
 Referat godkendt og underskrevet: 
 


