
 

Referat af bestyrelses møde d. 29. september 2020 

 
Deltager : Susanne, Lene, Kim, Ove, Georg, Svend, Brian 

Fravær :  
 

Emne Referat Ansvarlig Tidspunkt 

Orientering fra 

Sekretariatet 

Information om greenfee, nedbør og tider spillet 
af medlemmer bliver uploaded på hjemmesiden 
 

KSR 
 
 

15.10.2020 

Orientering fra 

Kassereren 

Regnskabet pr. 31. august 2020 blev 
gennemgået. 
Vi er på indtægtssiden, herunder kontingenter, 
Greenfee og sponsorindtægter bagud i både 
forhold til sidste år og til vores budget for 2020. 
Vi har dog kunnet ansøge om Covid19 midler 
som gør, at vi har mulighed for at nå 
nogenlunde i mål med indtægterne for budget 
2020. 
Udgiftssiden er meget lig med sidste års tal og 
forventes at kunne holde vores budget for 2020 

SA 
 

 
 

 

 

Orientering fra 

Baneudvalget 

Uge 42 påbegyndes fliselægning ved driving 
range af de frivillige. Anden info henvises til 
baneudvalgsmødet d. 8/9-20 

GS Uge 42 

Gennemgang af 

Bestemmelser og 

Retningslinjer 

Vi har gennemgået og tilrettet – Flere rettelser 
på næste bestyrelsesmøde 

OC 20.10.2020 

Bagskabe Vi har ledige overbagskabe, men der bliver 
arbejdet på en plan så alle bagskabe bliver 
udlejet og ønsker fra medlemmer tages op mht. 
til pladsmangel i skabe.  

  
 

SF 20.10.2020 

Renovering af 

omklædningsrum 

Vi indhenter ekstra tilbud på renovering af gulv, 
så vi kan tage beslutning om renovering og 
tidsplan for dette. 

SF 20.10 2020 

Kølerum i bistroen Vi planlægger udskiftning i foråret 2021 SF                     

Administrationen 

fremtid 

Som skrevet ud til alle har Anne Mette sagt sin 
stilling op og hun fratræder senest 31/7 2021. 
Bestyrelsen arbejder på at finde en ny ansat 
med en bred profil. 

KSR  

Momsrefusions-

ordningen 

Vi har fået momsrefusion tilbage fra SKAT kr. 
82.640,- for 2019. Momsrefusionsordningen 
har således inddirekte givet ca. kr. 300.000,- i 
alt vedrørende 2019, når man tager de gaver 
med, der var tilknyttet, og betinget af, 
registreringen som velgørende forening.  
Vi mangler stadig ca. 30 gavegivere for 2020 

OC 

 

 

 

 



 

for at komme op på de 101 gavegivere for at 
overholde betingelserne for velgørende 
foreninger. 

Leje af Lerbæk Vi arbejder videre med løsningsforslag vedr. 
husleje af golfbanen. 
 

OC  

Eventuelt Vi har drøftet åbningstider på banen og 
overvejer ændringer i 2021 
 
 

ALLE  

 


