
Referat af bestyrelsesmøde d. 17. august 2021  
  

   
  
Deltager : Lene Understed Jacobsen, Klaus Dybro, Georg Severinsen, Ove 

Christensen, Kim Stubbergaard Reese, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm   
  

Fravær : Inge Møller Thomsen 

   

Emne   Referat   Ansvarlig   Tidspunkt   

Orientering fra 
sekretariatet   

Vi er pt 917 medlemmer mod 852 sidste år. 
Vi har en stigning i greenfee gæster i år på 
ca.10% 
Vi undersøger et modul til Golfbox, hvor man 
betaler matchfee og bestilt mad ved booking til 
en klubturnering. Punktet tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 
Status på ECCO touren er helt i top. 
Stemningen var fantastisk og opbakningen stor. 
Igen en stor tak til alle der gjorde en indsats. 
Ny arbejdsdag er fastsat til tirsdag d. 28. 
september kl. 14.00 – Kom gerne med input til 
arbejdsopgaver 
Vi har besluttet at åbne for tidsbestilling 15 dage 
forud som et forsøg indtil standerstrygning, da 
der i den kommende tid er mange 
arrangementer og lukkedage på banen. 
 
 

IMT    

Orientering fra 
Kassereren   

Regnskabet pr. 31/7 er stort set på budget, så 
det er positivt. Reparationer og vedligehold af 
maskiner er meget højt kr. 37.000,- om 
måneden ÅTD – Vi holder øje med 
omkostninger på denne front. 

HJN      

Orientering fra 
Baneudvalget   

Der arbejdes med planlægning af vintergolf som 
tager udgangspunkt i at banen står flot hele 
året. Man har med i overvejelserne at lukke 
banen flere dage om ugen. 
Vi opfordrer kraftigt at alle skal rive efter sig i 
bunkers og rette nedslagsmærker op på green. 
Vi skriver dette da vi ser flere steder hvor man 
ikke rydder op efter sig. 

GS      



Challenge Tour  Arbejdet mod uge 32 i 2022 sættes allerede i 
gang nu. Vi er stolte over at vi næste år er 
værter for Challenge touren. Vi har selv mange 
idéer til hvordan vi kan lave indtjening og vil 
gerne opfordre alle medlemmer til at komme 
med gode idéer. Der bliver nedsat et specielt 
udvalg til Challenge Touren som kører 
processen 
 

ALLE  

Eventuelt   Intet at berettet     

   


