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Referat af Bestyrelsesmøde den 17. august 2021 
 
Til stede:  Erland, Inglev, Ivan, John, Bo, Lillian, John 
 
Fraværende: Stig 

 
Sekretær:  Conny 
 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Referatet fra juni blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
Projekt Ø-green slettes, men kan tages op igen på et senere tidspunkt.  
Baneåbningstider fungerer fint og kører videre.  

.  
2. Økonomi 

 
Balancen ser fin ud.  
 
Restanceliste 
Kun 17.000,- på restancelisten. 
 
Ønskeliste til investeringer  
 
Nye emner: 
 
Kontoret skal undersøge, hvad en Probox til registrering og betaling af 
greenfee vil koste samt fordele og ulemper. 
 
Renovering af toiletter v. Cafeen. 
 
Små høretelefoner/headset til greenkeeperne. Er bestilt 
 
Ønske om digital ur til hul 1 blev afslået, da den er for dyr. 
 
Bo forslår 1/3 mere sand på banen 
samt optimering af geenbunkere, så de kan blive rigtig lækre. Bo laver en plan 
over, hvilke bunkere, det kunne dreje sig om – samt en pris.  
Vagn og Bo tager har onsdag været på udflugt til Morsø for at se på deres 
bunkere.  
 

3. Fritspil 
Vi fører pt. fritspil m. ca. 400 runder foran Hvalpsund. 
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4. Café 

_ 
 
 

5. Match for sponsorer og frivillige 
Invitationer er udsendt.  
 

6. Generalforsamling 2021 
 
Da regnskabet jo er offentliggjort i februar, afholdes der kun en kort 
generalforsamling i Cafeen onsdag den 29.09.21 kl. 19. På dagsordenen vil 
bl.a. være en kort beretning, valg til bestyrelsen og behandling af forslag om 
vedtægtsændring. Kontoret sørger for rettidig indkaldelse.  
 

7. Vedtægtsændring 
 
Erland har foreslået en vedtægtsændring:  §4 – Fristen for afholdelse af 
generalforsamling ændres fra 28.02. til 31.03. og det var der ikke nogen fra 
Bestyrelsen, der havde noget imod. Den foreslåede vedtægtsændring sættes 
på dagsordenen til generalforsamlingen i sept. 
 

 
8. Jubilæum 2022 

  
Der bliver afholdt en jubilæumsuge i uge 33, 2021, hvor der planlægges 
forskellige aktiviteter og en jubilæumsmatch. 
I komiteen sidder: Erland, Niels N., Rasmus S., John K. samt Erik Krog 
Kristensen 
Gode forslag til aktiviteter modtages gerne. 
 

9. Ansøgning 
- 
 

10. Servicering af hjertestarter 
 
Vi har en servicekontrakt med Safety Group. 
 

11. Nyt fra udvalgene 
 
Baneudvalg: 
 

Bygninger, område omkring klubhus inkl. p-plads: 

Vi har modtaget 2 tilbud. Istandsættelse af vaskepladser og etablering af ny 
putting green ved indspilsgreen. Der søges om penge til disse projekter. 

18-hulsbane:  
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HCP numre på Tee-skilte kontrolleres. Der er fejl på hul 16. Dekolet kontaktes. 
Grøft ved hul 4 laves færdig. Det undersøges, hvad det koster med 
”stenfjerner” samt græssåning. 
Søer er ved at blive renset. Der plantes sølvpil på øen i søen på hul 2/12. 
Sti imellem hul 6 og 7 repareres efter nedgravning af fibre 
Broer repareres. 
Der indkøbes nye røde markeringer (flade). 

Der budgetteres med nye flag og hulkopper i 2022.  

Det undersøges hvordan vore greenbunkere forbedres. Kan de laves så man 
formindsker antal sten? 

Ur ved hul 1 passer ikke. Nyt er bestilt 

Træer ved klubhuset beskæres. 

Der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 11. september kl. 08.00, kun vedr. 
klubhus ude/inde. Vi skal ikke bruges så mange hjælpere den dag. 

 
• Toiletter istandsættes. Bl.a. døre trænger til hjælp. 
• Måske kan vi få Sanistål til at sponsere noget, ligesom de har gjort i Års 

•  
• Væg bag køkkenet skal repareres. Males. 
• Loft i gangen ved varmerør repareres. 
• Sålbænke skal repareres / udskiftes 
• Facade males. 

Toiletter samt omklædningsrum bør opdateres. Der skal laves budget på nyt. 
 

Fremtidsplaner (forslag til kommende budget): 

Nyt overdækket udslagshus på Driving Range, udvides mod vest, så der bliver 
flere pladser. Nordvestjyskmodellen kan evt. anvendes. 

Istandsættelse af vaskepladser. Der søges om tilskud 

Ny puttinggreen ved siden af indspilsgreen, så træningsfaciliteter samles. Der 
søges om tilskud. 

Baneservice 
I foråret 2020 skal vi afholde en aften for baneservice, hvor vi taler om, hvad det 
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er man skal have fokus på, når man er på baneservice-holdet samt andre 
relevante informationer.  

Begynderudvalg 

Der starter nyt begynderhold op (hold 3) den 18. august. Der er lagt op til træning 
på 4 onsdage. Det blev vedtaget at spørge Knud om han evt. kan undervise en 
5. onsdag også, så begynderne kan få 4 træningsaftner selvom de måtte misse 
en enkelt. Conny undersøger 

Endvidere forsøger vi at få en fællestræning mere på programmet her i efteråret. 

Conny undersøger. 

Matchudvalg 

John finder en dato til afslutningsmatch + evt. efterfølgende fest  

hurtigst muligt sammen m. Niels. 

Personaleudvalg: 
Der arbejdes på nye ansættelseskontrakter til Helle og Jens Peter.  

12. Indkomne forslag 
Der var kommet et forslag fra et medlem om, at biler også kan udlejes til 
medlemmer, der har en lejeaftale, efter kl. 13 i weekenden. 
Man enedes om at tilbyde medlemmerne benzinbiler efter kl. 14 i weekenden.  
Conny informerer medlemmet.  
 

13. Evt.  
 
I uge 34 afholder vi Spil og Spis for 150,- Erland og Niels har taget initiativ til 
dette.  Vi evaluerer efter uge 34. På næste dagsorden. 
 
Der blev afholdt Spil-med-dag søndag den 15. august. Der dukkede 3 personer 
op. Erland tror alle 3 starter som begyndere.  
Desværre var der ikke nogen medlemmer, der havde valgt af følge 
opfordringen om at tage en ’ikke-golfer’ med. Erland – Beretning. 
 
Kontoret udsender mail i september vedr. gavebidrag til momsrefusion. 
 
Bo foreslog, at Bestyrelsen tager på udflugt til Fredericia Golfklub, som er en 
meget interessant golfklub at få nogle gode ideer fra. Bo finder en dato. 

 
Uret på hul 1 er gået i stykker, så vi har bestilt et nyt. Da de ikke holder mere 
end 1 års tid spørger Erland/Inglev Peter Lyngsø om han kan lave en kasse til 
uret, for at beskytte det.  
 
Der har været stor utilfredshed med, at Sport24 endnu ikke er begyndt at 
levere de bestilte sportstøj. Fra den 16. juni kunne man bestille tøjet. Både 
kontoret og flere bestyrelsesmedlemmer har haft kontakt med Sport24 flere 
gange uden at der sker noget. John kontakter dem.  
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Næste møde: Tirsdag den 14. september kl. 16:30 
 


