
Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

5 februar 2020 

Dagsorden 
Deltagere: Brian, Pia, Kjeld, Peter, H.C, Hans Jørgen og Jann 

1. Opfølgning på afholdte generalforsamling 
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Referat ligger på hjemmesiden, underskrevet af 

dirigenten. Bent lagde over på den nye bestyrelse at tage stilling til Hall Of Fame skulle 

hænges op i mødelokalet. Dette blev nedstemt i den nye bestyrelse. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden samt underskrivelse heraf. 
Gennemgang af forretningsordenen. Der blev rettet enkelte punkter, da der nu er to 

familiemedlemmer i bestyrelsen. Herefter blev den godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen. 

 

3. Gennemgang af To- do – Liste 
Intet akut, så udsat til næste møde. 

 

4. Spil Gratis ordning – 2020 
Fortsætter som sidste år. Reklameres i dansk og tysk avis, samt på Facebook. 

 

 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

5. Punkter fra formanden. 
  

• Golfspilleren i Centrum. 

Har opsagt golfspilleren i Centrum, tages op igen om et par år. Da vi har fået de 

informationer omkring banen, der var nyttige. 

• G7 møde  

Mødet finder sted 27 februar og Brian deltager 

• Gratis spil Holsted?  

Kjeld har kontaktet Holsted og fået en aftale for 2020. Så derfor kan vi også i 2020 

spille gratis i Holsted. Hvilket vi sætter stor pris på. 

• Turneringsform – hold 

Ikke vedtaget 



• Klub i klub møde den 10. feb. 2020  

Der skal informeres på mødet om, at lukke igennem og hvorfor det er vigtigt, samt 

at start på hul 10 ingen rettigheder har.  

 

 

Punkter fra Baneudvalg 
• P-pladsen 

Vi arbejder hen på at få sparet op til p-plads, vi vil gerne have afviklet i efteråret, 

hvis det kan lade sig gøre. Der vil blive efterspurgt sponsorat fra medlemmer på 200 

kr. så der kan søges om momspenge igen. Indbetales inden 1. august. 

”Der er lavet en skitse på hvordan P-pladsen kunne komme til at se ud, skitse 

kommer med nyhedsmail. Giver 90 p-pladser. 

• Stillingtagen til kontorhjælp 

Der blev lagt op til dette fra tidligere bestyrelse. Den nye bestyrelse har besluttet at 

vente til 2021. 

Pengene forsøges hensat til P-plads. 

• Suppleanter med til bestyrelsesmøde? 

Suppleanter inviteres med til enkelte fremtidige bestyrelsesmøder. 

• LinkedIn - Company Days 

Vi prøver at udarbejde en flyer for at tiltrække flere virksomheder til Company 

Days. Om det bliver via LinkedIn eller Facebook eller pr. post er endnu ikke 

besluttet. 

Punkter fra Begynderudvalg 
• Net på driverrange 

Prioriteres højt, da det er farligt for nybegyndere at spille på par 3 banen. Der ligger 

allerede materialer til opførelse af net. Lige så snart der er frie hænder til det, 

sættes det i gang. 

 

Punkter fra Sponsorudvalg 
• Ingen punkter 

Punkter fra Turneringsudvalg 
• Der skal uddelegeres hjælp til turneringerne fra klub i klubberne.  Dette bliver 

fremsat på klub i klub møde 

• Der mangler stadig en sponsor til 1 turnering endnu. Der arbejdes på at skaffe en. 

Punkter fra Webudvalg 
• Reklame på døren til greenfee rum med turneringer,  

Godkendt, der opsættes reklame 14 dage før hver turnering, på vinduet ind til 

greenfee rummet. Målet er at skaffe flere medlemmer til at deltage i turneringerne. 

• Hall of Fame TV i klublokalet (køre fra kl. 8 til 22) 

Godkendt. Der arbejdes på at få lavet materialet op på skærmen. Dette kan godt 

tage lidt tid, men det kommer. Vi mener at folk får mere gavn af de ruller over 



skærmen, frem for at gemme dem væk i mødelokalet. De vil også stadigvæk 

figurere på hjemmesiden. 

• ”Uge 29” 50 kr. greenfee uge, med en turnering tirsdag kl. 10 

Vi forsøger os i år med en billig sommer greenfee uge. For at lokke en masse gæster 

til banen. Det har på andre baner været en succes. Der vil også blive afholdt en 

turnering tirsdag formiddag i denne uge, der er klubmedlemmer også meget 

velkommen til at deltage. 

• Webside defekter. 

Der ønskes en ny hjemmeside da der er mange defekter på den vi har. 

Da vi ikke vil bruge penge på den webside vi har, arbejder vi på at få en mere enkel 

hjemmeside. Formålet er at få en mere brugervenlig platform, både for dem der 

arbejder på den og de som bruger den. 

6. Medlemssituation 
• Der er kommet 4 nye medlemmer i år.  

 

7. Opfølgning på Budget/regnskab 

• Budget for januar og februar blev fremlagt. 
 Ingen anmærkninger, følger budgettet.  

8. Henvendelser fra medlemmer 
• Inge Sloth har fremlagt ønske om toilet på banen. 

På nuværende tidspunkt er der ikke midler til dette men det er taget til efterretning 

til 2021.  

• Handicap og regel udvalg 

Referat fra udvalget ligges på hjemmesiden, også på tysk 

 

9. Evt.  
Intet. 

Nyt bestyrelsesmøde:  9. marts 17:30 

 

 


