
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. november 2022 kl. 18.00 – 22.00  
 
Tilstede:  LUJ, OC, BS, KD, KSR, JJ, DS  
 
Afbud:  GS, HJN  

 
Referat  
 

Dagsorden 

1. Sekretariatet 

Som følge af Inges opsigelse arbejder bestyrelsen hårdt og intensivt på at finde den bedst mulige 

løsning for klubben og klubbens medlemmer. Der er et par konkrete forslag på bordet og dem 

arbejder vi videre med, og håber snarest muligt at kunne melde nyt ud omkring dette emne.  

 

Arbejdet med gentegning af sponsorater er godt i gang og Inge vil kontakte alle sponsorer inden 

hun forlader os 30-11-2022.  Seneste netværksmøde blev afholdt på Greens Café 6. oktober med 

ølsmagning fra Carlsberg. En stor succes for de fremmødte. Intet møde i november. 

Der er fokus på indtjening og der er igangsat procedure for budgettet og følger desuden økonomien 

skarpt gennem 4. kvt. ALT der kan spares skal spares og der skal tænkes fremad. Vi har bl.a. også 

slukket skærme, skruet ned for vandvarmeren og holdt springvandet slukket, ligesom 

varmepumper slukkes når lokalerne ikke er i brug indtil der bliver koldere udenfor. 

I forhold til den nye aftale omkring den nye tilskudsordning som netop er blevet vedtaget, har vi 

haft møde med Kommunen og der ser umiddelbart fornuftigt ud, og er grundlæggende en spiselig 

aftale for vores del. Vi mangler stadig at få afklaret nogle få punkter i forhold til vores tilskud for 

2022, men det forventes snarligt på plads. 

Vi har fået sponsoreret et nyt hus til boldmaskinen af Ejendomsmæglerfirmaet Calundan, og 

byggetilladelsen er godkendt. Vi håber at et hold af frivillige vil hjælpe os med denne opgave inden 

vinteren sætter ind. 

Derudover skal der bruges frivillige til at få støbt 6 pæle til parkeringspladsen omkring 

lade standere. 

Vi håber interesserede vil melde sig i sekretariatet eller til vicevært Bent Thomsen. 

 

Vi har i 2021 hjulpet Christina i en svær periode og hun er derfor ikke blevet opkrævet bidrag til 

vedligeholdelse af vejen, som vi ellers havde aftalt. I 2022 er vi tilbage på en reduceret ordning hvor 

kravet for klubbens side er at Christinas bil bliver parkeret på den dertil indrettede parkeringsplads 

bag klubhuset. Dog er af- og pålæsning tilladt, men generelt set skal der ikke stå biler foran 

klubhuset. 

 

Vi har iværksat er medlemsundersøgelse med fokus på nogle for klubben vigtige punkter. Over 250 

medlemmer har allerede svaret, men vi vil gerne have flere svar, og derfor sendes reminder ud 

snarest. Resultatet af undersøgelsen vil ligge klar til næste bestyrelsesmøde. 

 

Vigtige dato er besluttet: 



 

Generalforsamling:  28-03-2023 

Standerhejsning 2023:  15-04-2023 

Standerstrygning 2023:  04-11-2023 

 

2. Økonomi 

Resultatet for år til dato har langt fra været tilfredsstillende med vigende kontingentindtægter og 

uforudsete prisstigninger især på energiområdet (brændstof, el og vand), hvor vi år til dato har 

brugt omkring 250 tkr. mere end samme periode sidste år, til trods for der er gjort tiltag til at spare. 

Vi har blandt andet ændret vores afregningspris hos Forsyningen på el til spotpris, mod tidligere en 

fastpris aftale, da vores beregninger har vist at give en estimeret en besparelse. 

 

Selvom der har været sparret på alle områder, så må vi som omtalt i tidligere referater, forudse vi 

kommer ud med et underskud for 2022, som vi håber, vil være mindre end stigninger på 

energiområdet. 

 

Budget for 2023 er igangværende, og vi stiler mod et overskud, blandt andet ved 

omkostningsreduktion, der modsvares af det underskud vi må forudse for 2022. 

 

Der er kommet meddelelse fra Skat om vi får udbetalt 181 tkr. i momskompensation, mod vi sidste 

år fik 152 tkr., og det hjælper både økonomisk og likviditetsmæssigt. 

 

3. Nyt fra baneudvalg 

Vinterbanen iværksættes omgående, da greens skal beskyttes. Der bliver kigget på mulige 

investeringer i ny multimaskiner, 5 årsplan revideres muligvis og ønskeliste forelægges 

BU/Bestyrelsen. HedeDanmark skal i gang med fase 2, men vi afventer et hårdere underlag (frost) 

at køre på. Plan for vinterarbejdet er færdig, og der kommer mere ud omkring dette senere, ellers 

henvises til BU referatet på hjemmesiden. 

 

4. Status på Lerbæk 

Intet nyt vi arbejder videre på tidligere planer i forhold til at finde en løsning så vi kan få mere lys på 

vores udsatte områder 

 

5. Eventuelt 

Intet under dette punkt 


