
Referat af bestyrelsesmøde d. 23.10.2008, kl. 19.00, i 
klubhuset. 
 
 
 

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. Siden sidst 
4. Ønske om ændring af afstandsmarkering på banen (fra medlem). 
5. Nyt fra udvalg  

Match 
Bane 
Sponsor 
Handicap 

6. Økonomi og medlemssituation. 
7. Møde med Gregers og Mikkel i januar. 
8. Næste møde – kaffe? 
9. Evt. 

 
 
 

1. OK 
2. OK 
3. Karup Golfklub får måske 9 huller, men ingen ved pt. hvor det ender op. 
4. Flyttes til punkt 5, – Bane. 
5. - Match: Inge Andersen ønsker at stoppe i matchudvalget. Connies billede mangler på 

hjemmesiden. John ser om han kan fremskaffe et. 
Aase Mørk vil gerne hjælpe til i PR-udvalget, Børge tager kontakt til hende.  
Børge tjekker op på gavekort til matchpræmier sammen med Connie. 
Børge tager kontakt med Gregers, så der, efter ønske fra matchudvalget, kan installeres 
bredbånd i klubhuset.     
Samtlige udvalgsmedlemmer og bestyrelsen, skal mødes til forår, for at hilse på hinanden. 
Klubmesterskabet skal for fremtiden afholdes anderledes end i år. 
Julematchen spilles som ”Finsk stableford”, Børge byder velkommen. 
 
 
Program for 2009:   



Sæsonstart  04/04 
  Sommermatch: 20/06 
  MacYmatch:  15/08 
  Mesterskab hulspil:  25/04 – 13/06 
  Klubmesterskab: 19-20/09, finale: 26/09 
  Jule/Afslutning: 29/11 

Søndagsmatch spilles en gang om måneden i sæsonen. 
Bjarne Skov har flere planer, som videregives til baneudvalget. Der ryddes op i Ris og Ros 
kassen 
 
- Bane: Da der fundet flere hundehømhømmer på banen, skal det indskærpes over for 
medlemmer, at der skal ryddes op efter de kære hunde. Afstandmarkeringerne på banen, skal 
måske ændres. Oluf kontakter Gregers. Der skal fyldes grus i hullerne i vejen. 
   
- Sponsor: Vi har fået salgsret på MacY produkter. Der er på den konto tjent ca. 2000 kr. 
 
- Handicap: Intet nyt. 
 
 

6. 79.110,02 kr. på kontoen. 191 medlemmer 
7. Mødet afholdes d. 24/01-2009, alternativt d. 10/01 

 Mikkel: Der skal tales om undervisning. 
 Gregers: Der skal tales om fremtid for klub og baneejer, baneleje, banestandard, klub- 
 lokaler og kontingent 

8. D. 08/01-2009, kl. 19.00 i klubhuset. 
9. Vi takker nej til en Eniro annonce. Vincent har sjove film, som kan vises på en klubaften, til 

Februar eller Marts, sammen med lidt regelundervisning, da det fornemmes at flere spiller 
efter egne regler… 

 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


