
Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

14 april 2020 kl. 19 

Dagsorden 
Deltagere:  Tage, Michael, Brian, HC, Kjeld, Jann, Hans-Jørgen, Pia 

 

Åben dagsorden 

 
1. Gennemgang af To-Do 

Net driverrange – buggy hus – renovering stuehus – boringer vand. 
Alt kører efter planen.  

Frivillige på kontoret. – møde forventes at foregå efter 10 maj, der vil komme yderligere info. 
2. Reklame spil gratis 2020 
        Igangsættelse af reklame om start af nybegyndere. Kjeld sørger for at sætte det i ugeavisen. 

 

 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden.  
• Nyvalg af kasserer 

Da Peter har valgt at forlade bestyrelsesposten som kasserer måtte bestyrelsen finde en 

suppleant til at afløse ham. 

Efter samarbejde med DGU og deres juridiske afdeling er resultatet blevet som følgende. 

Bestyrelsen konstituerer sig med at Michael træder ind som bestyrelsesmedlem og 

ansvarlig for webudvalg. Pia overtager bestyrelsesposten som kasserer. Vi ændrer i den 

forbindelse bestyrelsens forretningsorden, således at alle økonomiske  dispositioner skal 

godkendes i FU (Formand, Næstformand og klubsekretær). 

Dette er kun indtil generalforsamlingen januar 2021, hvor der vælges en ny kasserer.  

• Søgning tabt salg i forbindelse med covid-19 

Da beløbet ikke kommer op på over 40% fordi kontingentet er en del af indkomsten, kan 

der ikke søges kompensation  

• Donationer medlemmer – opdatering 
Vi mangler stadig donatorer for at komme op på 101, men vi er godt på vej. 

• Opdatering på golf for kroniker.  
På grund af Covid-19 ser vi os nødsaget til at aflyse Golf for kronikere i 2020. Forløbet 

forventes igangsat til april 2021. 



• Start af nybegyndere – start Jens 

Vi forventer at starte op med hold af 4 personer. Dette er hvad DGU anbefaler. 

Der lavet aftale med Jens om at han starter den 04-05-20 evt. før hvis nødvendigt. 

 

2. Punkter fra Baneudvalg 
• Vandingsanlæg -  

Boring igangsættes i næste uge. 

Der arbejdes på, at der skal bruges måtter, til brug ved vintergolf næste år. 

3.  Punkter fra Begynderudvalg 
• Start op af nybegyndere. 

Vi forventer at starte op 4-5-20 med 4 mands hold 

4. Punkter fra Sponsorudvalg 
• Mangler stadig lidt sponsorer.  

Skilte med sponsorer som hang på P-pladsen, kommer hen på driverrange ved hver 

udslagsmåtte. 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 
• Til og med 10 maj er alle turneringer aflyst. Så alt i alt er der 4 turneringer aflyst pga. Covid-

19. 

4+ turnering som hænger, sammen med festivalturnering er også aflyst. Sparekassen 

Bredebro turnering i juni er også aflyst. 

• Der blev fremlagt, at man måske kunne lægge 2 sponsorer sammen på en turnering og 

derved få højere præmier – dette undersøges. 

6. Punkter fra Webudvalg 

• Datoer på nybegynderhold 

Der laves ny reklame og der boostes. Dette helst hurtigst muligt. 

7. Medlemssituation 
• Vi har indtil videre fået 31 nye/gamle medlemmer. 

 

8. Opfølgning på Budget/regnskab 
Dette kommer til næste bestyrelsesmøde. Forventet underskud i 2020. – Christen vil gerne 

have opfølgning på økonomi på banen. 

9. Henvendelser fra medlemmer 
Der har ikke været nogen henvendelser fra medlemmer 

10.Evt.  
Intet. 

Nyt bestyrelsesmøde:  7 maj Kl. 17:30 

 

 


