
 

 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. maj 2022 
 
 
Afbud: Hanne 
Online deltagere: ingen 
 
 
 
1.  Status på økonomisk rekonstruktion 
 
Som meddelt i mail fra formanden til medlemmerne, er de sidste forhindringer for at gennemføre 
den økonomiske rekonstruktion nu blevet håndteret. Bestyrelsen har modtaget 
beslutningsgrundlaget fra rekonstruktionsudvalget. Beslutningsgrundlaget blev enstemmigt 
vedtaget og underskrevet. Vi kan dermed indkalde til ekstraordinær generalforsamling for 
medlemmernes endelige godkendelse. 
Knud og Stig udsender snarest indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 9. 
juni 2022. 
 
 
2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
 
Ingen kommentarer. 
 
 

3. Orientering fra kontoret 
 
Der er travlt på kontoret med nye medlemmer, kvinder & golf, company dage og mange andre 
opgaver. Vi har haft, eller får senere, besøg af blandt andre Arla, Kamstrup og TDC/Telia, som 
gerne vil spille på vores bane. 
 
 

4. Gennemgang af månedsregnskab for marts 
 
Regnskabet for april ser fornuftigt ud, og forventningerne til året stemmer nogenlunde overens 
med budgettet, endda med et lille plus på resultatet. 
 
 

5. Nyt fra udvalgene 
 

  
Baneudvalget: 
 
Tee: 
Hul 4 og 6 er nu åbnet igen. Der opstartes ikke mere arbejde på teesteder før til august. 
 
Blomstereng: 
Er sået – afventer nu blot vand og varme 
 
Stig kigger sammen med baneudvalget på en tiltrængt opfriskning af banetoilettet. 
 
Vi forventer tilladelse til at opføre lynskuret senest den 2. juni efter aftale med kommunen. 
 
Begynderudvalg: 
 
Der er lavet en plan over, hvem som gør hvad i forbindelse med træning af nybegyndere. Det har 



skabt mere ro og klarhed for de nye spillere. Der starter et nyt begynderhold i begyndelsen af juni. 
 
 
Husudvalget: 
 
Gavlen mod vest på klubhuset trænger til maling – der skal skaffes et stillads eller en lift. 
Der er ophængt sedler i klubhuset, hvor man kan påtage sig diverse opgaver. 
 
 
Juniorudvalget: 
 
Positiv udvikling, løbende tilstrømning af potentielle nye medlemmer. 
 
Turneringsudvalget: 
 
Fredagsgolf er startet igen. Opmærksomhed på, at der skal flettes med ”almindelige” spillere. 
 
”Juelsmindemodellen” – sponsorturnering, er ret tidskrævende, og det er derfor urealistisk, at den 
kan afholdes i år. Der kigges på en sammenkobling, i forhold til at skaffe spillere og sponsorer, 
med vores almindelig sponsorturnering, som afholdes senere på året. 
Bestyrelsen får et oplæg fra Michael/Lars til bestyrelsesmødet i august. 
 
Smuksakkerne: 
 
Der kom 12 børn til første arrangement. Børnene hyggede sig og legede. I torsdags kom der 
desværre kun 5, men vi må se, hvordan udviklingen bliver. 

 
 

6. Sponsorer: 
 
Det blev drøftet, hvordan vi, efter rekonstruktionen, kan blive en bedre sponsorpartner og give 
vores sponsorer mere value for money – f.eks. med større sponsorskilte, bedre eksponering på 
forskellig vis – herunder vores facebookside. 
På bestyrelsesmødet i juni vil vi gå dybere ind i emnet – med udgangspunkt i, at Erik gennemgår 
et tidligere lavet koncept-forslag. 
 

7. Evt: 
 
Lene efterlyser nye måtter på par 3 banen. Vi kigger på det 
 
Der er indkøbt 5 nye trolleys. Vi vurderer, om det for fremtiden skal koste et mindre beløb at leje 
disse, i lighed med praksis på andre baner. 

  
Næste møde: 
 
Mandag den 20. juni kl. 17-20 
 
Onsdag den 17. august kl. 17-20 
  
 
 
 

 


