
Bestyrelsesmøde 10. februar 2021 
 

Gensidig orientering om aktuelle forhold 

1. Orientering om seneste møde i banken og afklaring af next step 

Der er aftalt et nyt møde med banken til drøftelse af forskellige løsningsmuligheder ift. en 

fremtidssikret økonomi. 

2. Generalforsamlingen 

- Generalforsamlingen bliver digital 14. marts.  

- Kandidater til kasseropgaven – John tilbyder sit kandidatur  

- Konkret tekst til kontingentstigning for +80 – Bente udarbejder en tekst  

- Årets profil – Der blev drøftet forskellige kandidaturer  

3. Orientering fra kontoret: 

- Medlems oversigt – Kontoret har været i gang med at følge op på betalingerne. Der har vist 

sig at være en udfordring af holde på medlemmer når ynglingespillerne bliver seniorer. Det 

skal drøftes om der skal tænkes i en ny kontingentform  

- Status på Momsfradrag "almennyttig organisation" – Der arbejdes fortsat på ansøgning 

- Status på Corona hjælpepakker – Der afventes svar på ansøgning 

- Regionsgolf – Tilmelding er i gang og der er holdkaptajner på alle hold 

- Mails fra medlemmer – Der er kommet gode input til markedsføring  

4. Regnskab og Budget v/Stig – Der blev givet en status på det snarligt afsluttet regnskab. 

5. Orientering fra Udvalgene 

- Turneringsudvalg – Næste sæson er planlagt 

- Sportsudvalg – Ikke noget nyt 

- Cafeudvalg  

- Begynderudvalg 

- Juniorudvalg – Den kommende sæson er ved at blive planlagt i forhold til træning og 

turneringer 

- Husudvalg – Der skal laves en plan for den kommende sæson 

- Baneudvalg – Der arbejdes med de ting der kan ordnes på trods af sne 

- Markedsføringsudvalg – Der er gang i mange aktiviteter som kan ramme bredt og 

flere medlemmer har budt ind på at bidrage til udvalget.  

Der skal uddeles pjecer Lene hun står for koordinering af omdeling.  

6. Opfølgning på Strategiske Initiativer 

Bente, Lene og AM arbejder videre med at præcisere strategierne, så de i højere grad kan bruges 

som en rød tråd for klubben og herunder også udvalgene.  

7. Eventuelt 

- Kommunen har et ønske om at tillade andejagt på golfbanen i efteråret. Der arbejdes på at 

lave en aftale med jagtforeningerne.  

- Greenkeeperne vil gerne lave en ”speed week” hvor greens er klippet helt tæt. Det 

planlægges i juni. 

8. Næste møde: 9. marts 


