
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts kl. 18 

Deltagere:  
 

Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro, Lene Understed Jacobsen, Inge Møller Thomsen 

- 

1.  Orientering fra sekretariatet 

30 frivillige til arbejdsdag 8. marts fik gjort et imponerende stykke arbejde. Tusind tak til 
alle der mødte op.  

Vi har indgået samarbejde med Sportsmagementuddannelsen, UCN, Aalborg.   
Der vil bl.a. blive ansat ulønnet praktikant hen over sommeren som led i 
uddannelsesforløb og til assistance med events og Challenge Tour.  

Klargøring til sæsonstart er i fuld gang.  
Standerhejsning afholdes søndag den 27. marts 2022 

2.  Orientering fra kassereren 

Vi har godkendt et tilfredsstillende regnskab for 2022, der netop er offentliggjort og kan 
rekvireres i sekretariatet forud for generalforsamlingen.  

Der arbejdes med bygge-ansøgning til boldopsamlingshus. Huset er sponsoreret af 
Ejendomsmæglerfirmaet Calundan og er led i processen omkring elektrificering af driving 
rangen.  

3.  Baneudvalget   

Baneudvalgsmøde planlagt til 14. marts er udsat. Flyttes 1 uge frem.  

Jordtemperaturen er meget lav. 15 af vores greens er d.d. 0 grader og 3 af dem er -5 
grader.    
Ift. baneåbning så er dette utrolig vejrafhængigt. Vi håber inderligt at vi er klar til 
standerhejsning, men dette afhænger udelukkende af vejr og vind.  

4.  Generalforsamling  

Afholdes i Arena Nord tirsdag den 29. marts kl. 19.00 
Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer via Golfbox 14. marts 2022.  
Tilmelding er obligatorisk via Golfbox.  

5. Eventuelt  

DGU har indgået samarbejde med Norlys omkring el-lade-standere ved klubhuse.  
Der arbejdes aktivt videre med dette.  

Hver lørdag og søndag fra 1. maj til 1. oktober vil der være forhåndsreserveret tiderne kl. 
9.00-9.07-9.15-9.22 til greenfeegæster. Tider der ikke er booket frigives på dagen.  

Eliteudvalget etablerer ranglisteturnering hver mandag kl. 16.30-17.30 i sæsonen som en 
indbyrdes konkurrence, der åbnes op for flere af klubbens medlemmer.  

Venneforeningen afholder generalforsamlingen i klubhuset på tirsdag den 22. marts.  

GLFR baneguide: Fra sæsonen 2022 har vi tilkøbt digital 3D baneguide (app) til alle 
medlemmer. Mere info følger. 

Referent Inge Møller Thomsen  

Mødet hævet kl. 20.50 

 


