
Referat af bestyrelsesmøde d.11. 3.2010, hos Jørn. 
 
 
 
 

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

Morten Sørensen 
John Lauth 

   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Velkommen til den nye bestyrelse 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Vedtægtsændring 
4. Siden sidst 
5. Økonomi og medlemssituationen 
6. Nyt fra udvalgene 

- Match 
- Bane 
- Sponsor 
- Handicap 
- Fest 

       7. Åbent hus d. 25. april 
       8. Eventuelt 
       9. Næste møde 
 

1. Jørn Tidemann bød velkommen til den nye bestyrelse i almindelighed og til Morten og 
Ole i særdeleshed. Morten og Ole gav udtryk for, at de så frem til arbejdet i bestyrelsen. 

2. Ok 
3. Morten havde i samarbejde med Poul Andersen udarbejdet forslag til 

vedtægtsændringer, som blev runddelt til gennemsyn før næste møde, hvor forslagene så 
ville blive diskuteret. 

4. John orienterede om fremstilling af nyt oversigtskort til ophængning på klubhuset. Der 
har været generalforsamling med godt fremmøde. John skal fortsat videresende mails fra 
bl.a. DGU til resten af bestyrelsen. Det er så op til det enkelte medlem, at reagere på det, 
der er relevant for vedkommendes ansvarsområde. Jørn har aftalt nærmere med Børge 
angående digital signatur. 



5. Status Quo. Enighed om kørselsgodtgørelse fastsættes til 1,90 kr. pr. kilometer. Prisen 
for golfkørekort fastsættes til 1100,00 kr. Hvis der ikke ønskes slagtræning på måtterne, 
er prisen 750,00 kr. Morten sammensætter annonce til hold 2, hvori det fremgår hvad der 
er indkludet i prisen for golfkørekortet. 

6. Match: Ruth udtrykte bekymring for at banen nåede at blive klar til åbningsmatchen. 
Onsdagen før matchen, bliver der taget til en eventuel udsættelse til d. 10. april.  Dorte 
orienterede om damematchen. Indbydelser er af naturlige årsager kun sendt ud til de 
kvindlige medlemmer. 
Bane: Intet 
Sponsor: Børge kontaktes om han fortsat vil være med i sponsorudvalget. Kick In i 
Grønhøj kontaktes angående præmier til åbningsmatchen. 
Handicap: Ole får nøglen til scorekortkassen af Dorte. 
Fest: Til åbningsmatchen serveres kaffe og rundstykker. Der bliver også en lille skarp til 
halsen. Senere kan der købes grillpølser og øl/vand. Dorte køber pølser og øl/vand. John 
køber rundstykker, smør, ost og morgenbitter. Oluf vil gerne grille til 4 af kaninafterne. 
Jørn vil på et seneer tidspunkt rundsende en liste til bestyrelsen, hvor man kan skrive sig 
på hvornår man kan hjælpe festudvalget med de kommende arrengementer. 

7. Der bliver fremlagt program senere, hvor efter der udarbejdes en arbejdsplan for dagen. 
8. Dorte oplyste, at for eftertiden koster det 125,- kr. at få et DGU-erstatningskort. 
9. 10/05 kl. 19.00 i klubhuset. Ole sørger for kaffen. 

 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


