
Referat Bestyrelsesmøde  

26. August 2020 kl. 17:00 

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

 

Åben dagsorden 

 

1. Gennemgang af To-Do 
 

 

2. Regel og handicapudvalg 

Ingen henvendelser. 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden. 
• Uge 29 næste år? 

Der blev diskuteret om uge 29 skal gentages evt. under andet navn og med flere 

sponsorer på banen. Samt inddragelse af klubber i klubber til at hjælpe med 

afholdelse ugen. Der er enighed om at vi bør gøre dette. 

• Husudvalg, Birthe stopper som formand og Else Kirkegaard stopper. 

Vi skal have fundet nogle afløsere for Birthe og Else derudover har Hans-Jørgen fået 

melding om at det er hele husudvalget stopper. Så vi skal have fundet nye til at 

overtage. Der efterlyses nye i nyhedsbrev. 

• T-shirts i shoppen, på bestilling. Er der nyt? 

Hans-Jørgen har efterspurgt en aftale ved Golf Experten og vi afventer tilbud. Ny 

kollektion kommer først næste år og derfor kan der ikke afgives noget bud endnu. 

Han arbejder videre med opgaven. 

• Flexjobber i praktik, Ken startet. 

Ken er startet som ny rengøringsmand 7 timer om ugen, efter tilfredsstillende 

arbejde de 4 uger i praktik. Det går rigtig fint. Rengøringen har fået et løft. Ingen 

klager. 

• Teebox 

Der er kommet et oplæg fra teebox om at stille en golfsimulator hus op i klubben. 



Der er kommet et forslag med priser og placering. Bestyrelsen godkendte forslaget, 

da vi mener at det vil være et kæmpe tilbud til medlemmerne og evt. greenfee 

gæster i vinterhalvåret. Den kan evt. også benyttes til træning. Teebox er 

selvfølgelig også åben om sommeren, så den kan benyttes hele året. Huset placeres 

for enden af det gamle stuehus. Husk angående byggetilladelse at det er landzone. 

Vi prøver om vi kan få dem til at betale for en anlagt sti til huset. 

Brian sørger for at sætte projektet i værk. Når alt er på plads vil der komme 

materiale ud til medlemmerne. 

• Teleslynge 

Bestyrelsens mening er at de selv må sørge for at få projektet finansieret. Udvalget 

må selv høre de forskellige klubber i klubben om de vil sponsorere noget. 

Eksisterende sponsorer må ikke bruges, klubben vil ikke være en del af projektet. 

• Pris på strøm, overnatning. 

Vi mener at prisen for overnatning bør stige til 150 kr. i år 2021, da de overnattende 

også benytter sig af køkkenet samt bad og toilet. Hele bestyrelsen var enige om at 

det er det vi gør. 

 

• Greenfee rabat for at gå med et klubmedlem, Pt. er det tilladt at tage mere end 1 

spiller med til ½ pris ifølge hjemmesiden. Dette bør rettes til 150 kr. pr. 

gæstespiller. 

Greenfee skal sættes op til 300 pr. 1/4 2021. Prisen for samarbejdsklubber i det 

nordjyske stiger ligeledes til 150. 

• Rating af banen.  

Da banen med de nye tiltag af rough er blevet sværere, var der forslag om vi kan få 

banen ratet til næste sæson – hullerne skal i det tilfælde også have nye hcp nøgler. 

Gul-Rød tee – laves om til tee 49-59 og vi vil også gerne have et tee 61 – Der blev 

besluttet at vi venter til oktober/november 2020 med at beslutte noget, da vi så 

kender budgettet, for vi er nødt til at tage det hele samlet. 

• Borgertræf – der er borgertræf den 24. okt. 2020, vi vælger ikke at stille op til dette.    

 

2. Punkter fra Baneudvalg 
• Køb og salg af maskiner, opdatering.  

Alt går efter planen.  

• Greens er blevet rigtig fine og tager rigtig godt imod. Rough vil blive klippet efter 

klubmesterskabet. 

3. Punkter fra Begynderudvalg 

• Dresscode 

Skal der laves en ny dresscode eller er det for farligt at slække på kravene. Der blev 

vedtaget at vi laver en ny kravspecifikation der følger med tidens trend, Brian og Pia 

laver et oplæg til godkendelse, til næste bestyrelsesmøde. 

• Nybegyndere 



Vi er nu oppe på 95 Nybegyndere, hvilket set i covid-19 tegn er ret godt. Der 

afholdes de næste 2 onsdage et infomøde for dem, hvor der informeres om 

kontingent samt klubber i klubber de kan deltage i, alt dette for få dem til at 

beslutte om de vil fortsætte næste år. Manfred og Kjeld afholder for de tyske 

nybegyndere, Brian og Kjeld for de danske nybegyndere. 

 

4. Punkter fra Sponsorudvalg 
• Modtager ikke genvalg 

Jann ønsker ikke at stille op i bestyrelsen, som formand for sponsorudvalget, til 

næste valg. Der arbejdes på at finde en erstatning. Jann ønsker stadig gerne være 

med, men på sidelinjen og hjælpe til.  

 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 
            Medhjælper turnering skal også arrangeres. – mad fra øster højst kro resten af året. 

   

6. Punkter fra Webudvalg 

 

 

7. Medlemssituation 
• Der er ikke kommet flere nye fuldtidsmedlemmer. Der er dog kommet 21 junior 

medlemmer fra Sine efterskole 

 

8. Opfølgning på Budget/regnskab 

• Fremlæggelse af budget 

Der er fortaget en del nyindkøb af maskiner, da de gamle var opslidte, dette ses 

på budgettet og vi prøver om resten af investeringerne kan vente til der er flere 

midler. 

• Der skal findes en ny kasserer til at afløse Pia, da hun kun sidder midlertidig på 

posten og ønsker at vende tilbage til Webudvalget. 
 

9. Henvendelser fra medlemmer 
Der er ingen henvendelser. 

 

Nyt bestyrelsesmøde:   

     22 sept. Kl. 17:00    

 

 


