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Referat  
 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. december 2022 kl. 16.30 – 18.00 
 
Til stede: HJN, BS, OC, GS, KSR, PSL, KDS, LUJ 
 

 
 

1. Sekretariatet 
Vi har i bestyrelsen vendt og drejet de muligheder vi har og har fundet frem til at vi laver 
organisationen om i forhold til sekretariatet. Derfor har vi indgået aftale med Phillip om at han og hans 
stab skal overtage det vi i fremtiden kommer til at kalde Servicecenteret. De opgaver Inge tidligere har 
haft som Golfmanager bliver Phillips ansvar, på nær bogholderiet som vi hyrer KontorPartner ind til. Vi 
har haft 3 mål i sigt da vi har indgået denne aftale, nemlig en samlet set billigere løsning, længere 
åbningstider og vandtætte skodder imellem Proshop og Servicecenter. 
 
2. Økonomi 
Som tidligere skrevet kommer vi desværre ud med et mindre underskud i år, og det skyldes de højere 
udgifter på forbrugsafgifter som el og vand. Hvor vi præcist lander kommer an på den revision vi står 
overfor.    
Vi drøfter med BDO om nødvendigheden af om vores regnskab skal revideres eller om vi kan ”nøjes” 
med udvidet gennemgang.  
Kassekreditten er trukket op til max, men vi har indgået aftale med Nordjyske Bank om en midlertidig 
forhøjelse. 
Der bliver arbejdet på Budget for 2023 og vi er langt i at få tingene på plads. 
  
3. Baneudvalg - arbejdet omkring ny pælesætning 
Vi kommer forsøgsvis til at ændre pælesætningen op imod fredsskoven til røde pæle med grøn top 
(miljøområde). Regeludvalget er primus motor for denne del og søger for at der bliver malet pæle, og 
at disse bliver opsat til sæsonstart, samt at reglerne omkring dette bliver kommunikeret ud. Idéen med 
dette er at øge spiltempoet, og samtidigt går vi med tanker om at lade Golfbox foreslå et tee-sted når 
man booker ind. Dette betyder ikke at man skal spille fra foreslåede tee-sted, men det er et forslag. 
 
4. Prisstruktur bagskabe 
Vi arbejder på at få lavet prisstrukturen om på overskabene i den nye afdeling således de bliver billigere 
end underskabe idag. Om det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til udfakturering bliver undersøgt 
inden næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Eventuelt  
Evalueringen på brugerundersøgelsen er ved at være færdig, og vi forventer at have resultatet klart til 
næste betyrelsesmøde, og i den forbindelse vil det også blive taget kontakt til dem, der har meldt sin 
interesse i af være frivillig.  

 


