
Referat af bestyrelsesmøde d. 20.05.2008, 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 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 
4. Brev fra Gregers Laigaard 
5. Nyt fra udvalgene 

- match 
                                          - bane 
                                          - sponsor 
                                          - handicap 

6. Økonomi og medlemssituation 
7. Sponsordag d. 30.05 
8. Hjemmeside – IT 
9. Næste møde – kaffe 
10. Evt. 

 
 
1. OK 
2. OK 
3. Der er lagt belægningssten omkring klubhuset. Der bliver slået rigtig langt på hul 9. 

Bestyrelsen enige om, der ikke er noget at gøre ved det. 10/6 kl. 18.00 er der arbejdsaften. 
Oluf medbringer patentbånd og motorsav. John kontakter Poul Madsen om det er muligt at 
købe rafter til stakit rundt om terrassen. Tidspunkt vil fremstå på hjemmesiden. 

4. En udvidelse af banen med 9 huller mere, kan komme på tale på længere sigt. Bestyrelsen 
var enige om, at man bør koncentrerer sig om, at få de eksisterende 9 huller til at fremstå 
optimalt. 

5. Match: Der skal flere i udvalget, da det er ret arbejdskrævende. Kaninmatcher indstilles fra         
                         d.d., da alle kaniner har gået tre runder. Handicapregulering af kaninerne tages op på           
                         et senere tidspunkt. Søndagsmatchen flyttes til kl. 10.00 fra d.d. 

      Bane:   Banen bør holdes bedre, der kommer en del klager fra spillerne. Der bør ligeledes         
                  gøres noget ved det stigende problem med bellis og mælkebøtter på banen. 
                  Der skal udarbejdes en arbejdsplan / kalender til  vedligehold af banen. Dette for at  
                  sikre en mere ensartet standard for banen. Det lange græs rundt om søen skal holdes 



         slået, så man hurtig kan finde bolden, når den ligger i nærheden af søen. 
     Sponsor:   Der er sendt invitationer ud til sponsormatch. Der afventes tilbagemelding. 
     Handicap: Der skal reguleres på for 9 eller bag 9 i en 18 hullers turnering. Er der samlet  
                      over 36 point, reguleres der for 18 huller. 
6.  Der er pt. 153 seniorer og 2 juniorer. Kassebeholdning: 62567,88 kr. 
     Bagmærker skal fornyes. Børge undersøger mulighederne. 
7.  Mødes kl. 16.30. Kl. 17.00 spilles der golf i ca. 2 timer. Der grilles efterfølgende og afsluttes  
     med kaffe. Bestyrelsen tager den bedre halvdel med. John og Helle handler ind. Dorte og  
     Børge giver en melding til John d. 29.05 om antallet af deltagende sponsorer. 
8.  Den nye hjemmeside er på banen. Skal opdateres og ajourføres. 
     EnergiMidt kan levere internet til klubhuset for 500 kr. i oprettelse og 199 kr. om måneden. 
     Matchudvalget skal have en bærbar computer, trådløst netværk og en laserfarveprinter.  

Karsten køber for max. 10000,00 kr. 
       9.  18/06 kl. 19.00 i klubhuset. John laver kaffe. 
     10.  John fra kl. 13.00 til 14.30. Karsten fra kl. 14.30 til 17.00. 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 
 


