
Referat Bestyrelsesmøde  

7 april 2021 kl. 17:30 

Dagsorden 
Deltagere: Peter, Pia, Kjeld, Hanne, H.C, Hans Jørgen og Michael 

 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden. 
 Ladestand til elbiler – der er fremskaffet et tilbud på en stander – Pris 10:000 pr. 

ladestander, plus montering af el. – forslaget blev nedstemt i første omgang.  

 Momsrefusion – der skal ringes ind til skat og bedes om at gentage momsrefusion  

 Ny aftale med Itagil – databehandler og domæne. I forbindelse med dette laves et fælles 

drev til sponsor udvalg, og andre udvalg hvis dette er et ønske. 

 Greenfee aftaler – Haderslev vil gerne være med i G7 samarbejdet 100 rabat til alle i 

samarbejdet. Hjemmeside opdateres. Fritspil ordning med Sønderjylland bliver ikke til 

noget. 

 Interreg kult_kit – der kan søges EU-tilskud til Dansk / Tyske projekter – nybegyndere. Peter 

og Manfred tager sig af dette. Vi håber der kommer noget godt ud af dette. 

 Vinduesvask ud og indvendigt koster 500 kr. pr. gang. Dette vil vi bestille til 3 gange årligt. 

 Fadøls anlæg – dette er ikke undersøgt til bunds endnu, men det undersøges til næste 

bestyrelsesmøde. 

 Vedtægter – skal skrives om til næste generalforsamling ang. Indskud.  

 

Punkter fra Baneudvalg 
 Bolde til driverrange – Der indkøbes flere bolde, så vi kan spare på lønnen til en 

medarbejder, der skal samle i weekenden hvis det er.  

 Golfbiler – indkøbet af disse skal ikke trækkes af baneudvalget  

 Der bliver renoveret stenmelsstier i den kommende tid. 

 Bakken med måtter på driverrangen bliver lavet om til en lille billig green man kan skyde 

efter. 

 Banebudgettet går efter planen  

 

Punkter fra Begynderudvalg 
 HCP 54 eller 54+ til nybegyndere  

Der undersøges hvordan reglerne er. 

 Net på driverrange – Der indkøbes mere net, så der bliver afskærmet noget mere over til 

par 3 banen. 

 25 nybegyndere har tilmeldt sig. 



Punkter fra Sponsorudvalg 
 Der fremlagt status. 

Punkter fra Turneringsudvalg 
 Turneringen er åben for tilmelding til fredag. 

Punkter fra Webudvalg 
 Der kommer en reklame mere i Golfavisen i Maj, med uge 29. Denne annonce vil afspejle 

den der ligger på Facebook. 

Handicap og regel udvalg 
Handicap og regeludvalg har gjort et godt stykke arbejde i forbindelse med mærkning og 

beskrivelse af midlertidige regler i forbindelse med renovering omkring søerne. 

 

2. Medlemssituation 
 Vi har haft en lille medlemsfremgang 

 

3. Opfølgning på Budget/regnskab 
 Regnskabet blev fremlagt og gennemgået 

 

4. Henvendelser fra medlemmer 

 

5. Evt.  

 

Nyt bestyrelsesmøde:  5 maj kl. 17:30 

 

 


