
 

 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. august 2022 
 
 
Afbud: ingen 
 
Online deltagere: ingen 
 
 
 
1.  Akkordering, status indbetalinger 
 
Generelt går det godt med indbetalinger i forhold til forudbetalinger og garantbeviser. Der er en del, 
der enten ikke har betalt, eller ikke har tilkendegivet om de ønsker, at være medlemmer 
af ”Vennerne”. Det er nødvendigt, i forhold til bankens forudsætninger for akkorderingen, at der 
kommer en del flere medlemmer med, idet de økonomiske forudsætninger ellers risikerer ikke at 
være til stede. 
 
Knud skriver med det samme ud til medlemmer af Golfklubben, som endnu ikke har betalt. 
  
Fra mandag i næste uge vil bestyrelsen derefter kontakte dem, der ikke har reageret på skrivelsen 
for at forklare, hvorfor det er nødvendigt at flere er med, og hvorfor det også er en fordel for 
klubbens medlemmer at støtte op om akkorderingen. 
Nye medlemmer (medlemsnummer 3635 og højere) vil blive tilbudt en ordning, hvor man betaler 
kr. 250,- de næste 3 år. 
 
Stig sørger for, at bestyrelsen får adgang til medlemmernes telefonnumre i Golfbox. 
 
 
2. Restaurant 
 
Restauranten lukker for servering af mad den 23. oktober. Det vil stadig være muligt at købe 
drikkevarer, og mad kan leveres til større arrangementer. 
 
Vi skal ved valg af ny restauratør opstille minimumskrav til sortiment og åbningstider. 
Sortimentet/menuen kan godt variere efter tidspunkt på dagen, sådan at restauratøren har 
mulighed for at ansætte mindre kvalificeret personale i ydertimerne og mindske behovet for antallet 
af ansatte på arbejde. 
 
En eventuel forpagtningsafgift kan aftales og ændres efter behov – det er derfor ikke sikkert, at 
golfklubben behøver at få en afgift fra starten af samarbejdet med en ny restauratør. 
 
Der blev nedsat et restaurantudvalg bestående af Knud, Stig, Erik og Kai, som nærmere definerer 
ønsker og krav til en ny restauratør og kontakter mulige emner. 
 
 
3. Orientering fra kontoret 
 
Der er stor aktivitet med greenfee spillere og større grupper, hvilket i sagens natur er meget 
positivt. 
Klubben har ikke haft så mange medlemmer, som vi har nu, siden 2014. 
Kai gjorde opmærksom på det forhold, at der kun har været afgang af ca. 14 seniormedlemmer det 
seneste år, hvilket er meget lavt. Vi skal forsøge at fastholde dette lave tal. 
 
 

4. Halvårsregnskab 



 
Kai gennemgik halvårsregnskabet, som til trods for stigende energipriser og priser generelt, stadig 
ser fornuftigt ud. Der er naturligvis behov for, ved den kommende budgetlægning, at være 
forudseende i forhold til yderligere inflation og deraf følgende prisstigninger på både forbrugsvarer, 
el og faste omkostninger som leasing m.m. 
Kai udarbejder til mødet den 12. september et forslag til budget for næste år. 
 
 

5. Juli-tilbud evaluering 
 
Der har været nogle udfordringer i juli måned, idet nogle greenfeespillere ikke har fået leveret den 
købte ydelse (Spis og Spil). Alle gæster, som har været berørt heraf, er blevet kontaktet og har fået 
tilbudt kompensation i form af nyt arrangement. Alle har været tilfredse med denne løsning. 
 
 
 

6. Sponsorer 
 
Vi ønsker af finde en markedsførings-person til at deltage i sponsorudvalget. Der udsendes en 
mail til medlemmerne vedrørende dette i håb om, at nogen melder sig. 
 
Udvalget får fremstillet en prototype af sponsorskiltene, der skal stå ved adgangsvejen til klubben, 
for at kunne se, hvordan det visuelt vil tage sig ud, herunder læseligheden fra vejen. 
 

7. Orientering fra udvalg 

 
Begynderudvalg: 
 
Begynderturneringen kører rigtig fint, og der er nok personale om onsdagen. Der kunne dog godt 
bruges lidt ekstra hjælp. 
 
Turneringsudvalget: 
 
Sommerturneringen, som var planlagt til at skulle afvikles søndag under Smukfest, blev aflyst på 
grund af for få tilmeldte. Næste gang vil turneringen blive afviklet en anden søndag. 
 
Husudvalget: 
 
Svend Erik Walde har accepteret at indtræde i husudvalget.  
Der er skaffet en lift til maling af huset og arbejdet vil blive iværksat hurtigst muligt. 
 
Smuksakkerne: 
 
Der er 3-5 smuksakker, der møder op hver gang. Stemningen er rigtig god ved møderne. 
 
Baneudvalget: 
 
Der er naturligvis udfordringer med tørken – desuden gik 2 af vores 3 pumper i stykker, hvilket 
giver yderligere udfordringer.  
 
Banen står ellers meget fint, greens får meget ros fra både medlemmer og greenfee spillere. 
Søerne har fået en tur, og ser fine ud.  
Teesteder vil blive klippet oftere, så græsset ikke vokser for højt. 
 



 
 
8. Eventuelt 
 

- Baneservice er et ønske fra mange. Robert Burne har foreslået, at han, sammen med nogle 
frivillige, kunne forsøge at etablere denne service. Det kunne forbedre flow i spillet og gæster 
vil kunne få hjælp til de fleste spørgsmål, mens de spiller.  
Dette blev tiltrådt af bestyrelsen. 

- Sved Erik foreslog, at referater m.m. fremover lægges i Dropbox, så man ikke skal lede i gamle 
mails for at finde disse. 

- Svend Erik havde kigget på vores el-forbrug, som i øjeblikket prismæssigt løber en smule løbsk. 
Vi bør derfor, når økonomien tillader det, igen se på muligheden for at få installeret solcelle 
anlæg. Et sådant anlæg vil kunne betale sig selv på 6-7 år, som det ser ud nu, men endnu 
hurtigere, hvis elpriserne øges yderligere. 
Kai påpegede, at etablering af solceller var et punkt, som kunne indgå i de almindelige 
budgetovervejelser. 

- Knud har modtaget en mail, hvori det foreslås, at vi dropper udnævnelse af ”Årets Profil” i 
klubben. Der var enstemmighed for at fortsætte ordningen, idet det anses som en lille, men 
betydningsfuld, påskønnelse af medlemmer, der yder en særlig indsats i fællesskabets 
interesse. Ordningen har eksisteret i over 20 år. 

 
Næste møder: 
 
Mandag den 12. september kl. 17-20 
 
Onsdag den 26. oktober kl. 17-20 
 
Onsdag den 16. november kl. 17-20 


