
 

Referat af bestyrelses møde d. 17. november 2020 

 
Deltager : Susanne, Lene, Kim, Ove, Georg, Svend, Brian, Phillip ( 1. time ) 

Fravær :  
 

Emne Referat Ansvarlig Tidspunkt 

Phillip på besøg I 2020 var det et stort arbejde mht. 

sammensætning af hold for nybegyndere som 

var 8 stk. Et sjovt juniorår med mange nye 

spillere. Det er har været et travlt år, men det 

har været OK. I 2021 arbejdes der på nye 

måtter på drivingrangen, hvor vi har en mulig 

sponsor. På rangen arbejdes der på nyt design 

og targets. Træningsstudioet bliver opgraderet i 

2021 med lidt mere teknik.  

Phillip  

Orientering fra 

Sekretariatet 

Intet nyt – Arbejder videre på emner til 
Sekretariatet 

KSR  

Orientering fra 

Kassereren 

Månedsrapport fremlagt og det ser fint ud. Dog 
vil forventet resultat blive mindre, grundet vi har 
sat renovering af omklædningsrummene i 
gang. Dette har vi gjort da vi har modtaget 
penge fra anlægspuljen og vi skal have 
renoveringen udført samme år som vi får 
pengene. 

SA  

Orientering fra 

Baneudvalget 

Arbejdet med den nye trappe på hul 9 er i 
gang. Den bliver lavet af sveller med glidsikring 
så den passer ind i layoutet ved teestederne  
Vækstlaget på teestedet var ikke godt nok. Der 
er skrællet ca. 30 cm af og der lægges nyt 
græs på.  
Det afskrællede materiale er brugt til udvidelse 
af teestedet. Teestedet bliver 3 – 4 m bredere 
Desværre har en person fra vores 
greenkeeperstab været nødsaget til at afvise et 
medlem på hul 1, som ikke har ville overholde 
retningslinjer i den uge hvor start var på hul 10 

GS  

Status fundraising Vi har søgt anlægspuljen på 2 nye 
varmepumper samt nye bruser og armaturer i 
håb om støtte til grønne projekter. 

KSR 31.12.2020 

Gennemgang af 

Bestemmelser og 

Retningslinjer 

De sidste rettelser skal indføres inden næste 
bestyrelsesmøde, så alt er på plads til 2021 

OC 15.12.2020 

Udlejning af de 

sidste Bagskabe 

Vi har pt. 58 ledige bagskabe i den gamle afd. 
og 36 i den nye afdeling. Vi forsøger at lave 
nogle dobbelte bagskabe, samt plan for 

SF 15.12.2020 



 

udlejning af ledige skabe. Brev til medlemmer 
udsendes snarest. 

Renovering af 

omklædningsrum 

Vi er godt på vej og takker alle de frivillige 
hjælpere. Vi har fået over 10 frivillige hjælpere. 

SF  31.12.2020 

Fritspilsordninger 

2021 - Oplæg 

Vi har planer om at fortsætte de 
fritspilsordninger vi har i 2020 

KSR 31.12.2020 

Budget 2021 Vi er i gang med budget 2021, Udvalgenes 
budgetønsker er på vej ind. Vi arbejder videre 
med budget planlægningen. 

ALLE  

Eventuelt Ingen emner Alle  

 


