
Tilstede: Tore, Henrik, Georg, Anne-Mette,  Kim 

Fraværende: Caroline, Tom, Ove 

 

1. Godkendelse af Referatet fra 19/9-17 

 

2. Orientering fra kasserer - vi har haft uanmeldt revisionsberetning,  og alt var i skønneste orden.  

Indtægter og udgifter følger stort set budgettet, og alt taget i betragtning ser der fornuftigt ud 

Medlemstal status quo i forhold til sidste gang 

Greenfee Indtægter ligger under budget, hvilket skyldes de vejrmæssige forhold. 

 

3. Orientering fra AM 

Regionsmødet gennemført her i klubben med succes - referat ikke modtaget fra DGU 

Sponsorarbejdet er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk på at få kontrakterne i hus 

Sekretariat er lukket fra 5-7/12 pga ekskursionstur til Sverige, der arbejdes på klubsamarbejde med 

en klub i nærheden af Göteborg 

Forespørgsel fra Dansk Seniorgolf om afholdelse af venskabslandskamp mod Norge som skal 

afholdes i september er taget til efterretning 

 

4. Orientering fra baneudvalg 

Peter Jensen er optaget som medlem i baneudvalget, Jørgen Pape har trukket sig som medlem efter 

9 års tro tjeneste, og vil bruge sin tid som frivillig i stedet. Vi takker Jørgen meget for indsatsen 

Frivillighedsudvalget deltog på sidste BUM og der blev diskuteret planer for 2018 

Godkendelse på etablering af 2 vandboringer er modtaget, vi overvejer kraftigt at få dem etableret i 

forbindelse med pumpesøen ved 3. hul 

Dræningsarbejdet går igang den 15. januar hvor vi modtager maskinen 

Gary er nyt medlem af greenkeeper staben fra 1/1-18 som nu består af Adam, Preben og som sagt 

Gary. Det forventes at vi over sommeren naturligvis øger staben, så vi kan udføre de 

nødvendige opgaver 

 

5. Mail fra medlem vedrørende fast reservering af tider i vinterperioden 

TV sender svar til pågældende medlem, men gældende for 1/1-18 så er de faster tider for alle 

klubber-i klubber kun gældende imellem standerhejsning og standerstrygning 

 

6. Mail fra Herreudvalg vedrørende nyt betalingssystem  

I øjeblikket har vi ikke mulighed for at investere i nyt betalingssystem, da de årlige omkostninger er 

væsentlig højere end de nuværende, og at det regnskabsmæssigt giver nogle udfordringer. Vi 

arbejder dog på andre muligheder, men opfordrer herrerdagen til at tænke egen løsning også 

(Mobilpay eller lignende) 

 

7. Generalforsamling 2018 

Dato for årets generalforsamling bliver som udgangspunkt afholdt   tidligst uge 10 eller 11, men 

dette bliver endeligt fastlagt på næste bestyrelsesmøde 

 

8. Status på bogholderi  

TW og TV forfatter snarest muligt (inden næste bestyrelsesmøde) et stillingsopslag som 

efterfølgende bliver lagt op på diverse digitale platforme 

Husk at eventuelle ændringer af ens medlemskab skal oplyses sekretariatet skriftligt inden 31/12-17 

 



9. Ombygning af Bistro 

Forslaget bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde 

 

10. Eventuelt 

Der er kommet forslag til renovering af område omkring "starterhus". Forslaget er godkendt, men 

der foretages nødvendig dræning inden arbejdet påbegyndes 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 12/12-17 med start kl 16:00. Christina, Phillip og Adam er inviteret til at 

deltage fra kl 18:00 

 


