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Referat af bestyrelsesmøde d.19.02.2009 hos Dorte Nygaard. 
 
 
 
 

Til stede var:  Børge Pedersen 
  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
  John Lauth 
   
 
 
Dagsorden var: 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Medlemssituation og økonomi 
4. Forslag til beretning 
5. Nyt fra udvalgene 
6. Forslag fra medlemmer til generalforsamling 
7. Generalforsamling 
8. Evt. (kaffe til næste møde) 

 
 
 
1. OK 
2. OK 
3. Medlemmer = status q. Dorte fremlagde regnskab. Der var ligeledes lavet budget for 2009 

til fremlæggelse ved generalforsamlingen d. 22. 
Enighed om et beløb på ca. 3000, kr. til gavekort på weekendopholdet, som bliver udloddet 
på generalforsamlingen. 

      4.   Børge fremlagde forslag til beretning ved generalforsamlingen. Forslaget godkendt med   
den lille tilføjelse, at der blandt medlemmerne, skulle opfordres til at give en hjælpende 
hånd til klubarbejdet. 

5.   Nyt udvalg: 
Match: Der skal laves en ”forplejnings standard” til matcherne, så  

der ikke behøves at spørge hver gang. Til de store matcher, er 
der kaffe og rundstykker. Der afsluttes med  varm mad. 
Matchfee, dog ikke søndags, er 50,- kr. Hele beløbet går til 
præmier. Matchfee søndag er 20,- kr. Der spilles om hele 
puljen. 
Udvalget kommer med forslag til, hvordan problematikken 
med hensyn til præmier og præmiefordeling til de andre 
matcher skal foregå. 
Børge kontakter Gregers med hensyn til IT i klubhuset. 
Mikkel får en liste over potentielle kaninførere og klarer 
resten derfra. Banen holdes åben på kaninmatchaftener. 
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Der gøres opmærksom ved opslag i klubhus og hjemmeside 
når der er kaninmatcher. Banen lukkes på de store matchdage. 
John laver ny side på hjemmesiden, hvoraf det fremgår på 
hvilke dage banen er lukket. Gregers skal ligeledes oplyse til 
John om banelukninger, så det kan komme på hjemmesiden. 

Bane:   Nye måtter på tee-stederne ønskværdigt.  
Renovering af kanterne på tee-steder. Evt. med rullegræs. 

 P.R:    Der fremsendes indlæg til dagspressen i lokalområdet efter 
            generalforsamling. Vi skal muligvis have en stand med 

puttebane, til open by night, hos Andelskassen  i Stoholm 
                               Sponsor:   Der vil blive fulgt op på nye/gamle sponsorer tidlig forår. 
 

1. Følgende fremkomne forslag bliver fremlagt på generalforsamlingen: 
                          

                           1.    Indslusning og fastholdelse af interesserede golfspillere: 
       De kan optages som medlemmer 1. oktober ved at betale næste 
       års kontingent. (Man skal smede når jernet er varmt) 
  
2.    Udvidelse af bestyrelsen. 
       Bestyrelsen kan blive mere synlig. 
       Arbejdet kan blive fordelt på flere skuldre. 
       Nye tiltag i klubben     
  
3.    At der bliver et PR. udvalg. 
  
4.    Faciliteter/initiativer til at fremme træning og udvikling i 
        golfspillet 
  
5.    Op start af en ungdomsafdeling. 

   
2.  Nis opfordres til at være dirigent. Hvis nej findes alternativ. Generalforsamling ifølge 

dagsorden, som fremgår af vedtægterne.  
3. Klubben er vært ved kaffe, øl/vand til generalforsamlingen.      
 
 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


