
 

 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2022 
 
 
Afbud: Ingen 
 
Online deltagere: Ingen 
 
 
 
1.  Akkordering, slutreplik 
 
VI ER I MÅL! 
 
 
2. Restaurant/Amalielund 
 
Vi har store forventninger til samarbejdet, efter at Amalielund har gjort deres entre. Der kommer lidt 
udgifter til reparation af gulv og kaffemaskine, men alt tegner meget positivt. 
 

3. Orientering fra kontoret 
 
Kontoret er i gang med at forberede fakturering af medlemskontingenter. Fakturaer udsendes i 
næste uge. 
Der er som vanligt kommet nogle udmeldinger. 
 

4. Regnskab pr. 30.09. 
 
Vi har indtægter som budgetteret, men lidt højere udgifter samlet set. Vi mangler seneste 
afregning af el. 
Resultatet fra shoppen er desværre faldet noget, men ikke desto mindre ender vi med et pænt 
overskud. 
 

5. Budget 
 
Venter til januarmødet, da vi stadig mangler nogle tal. 
 

6. Orientering fra udvalg 
 
Begynderudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Juniorudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Turneringsudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Husudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
Smuksakkerne: 
 



Ingen aktivitet p.t. 
 
Baneudvalget: 
 
Lidt svamp i greens, men ikke mere end at greenkeeperne har kontrol over det. 
 

- Banens dag bliver 25. marts 2023 
- Åbningsmatchen bliver formodentlig den 2. april 2023 – datoen bekræftes senere. 

 
Rekrutteringsudvalget: 
 

Ingen aktivitet p.t. 
 
Sponsorudvalget: 
 
Der er sendt fakturaer ud til eksisterende sponsorer. Vi har fået enkelte nye sponsorer, men 
generelt er det svært at tiltrække sponsorer på grund af de økonomisk usikre tider. Der bliver fulgt 
op på henvendelser efter nytår. 
De nye sponsorskilte vil være færdige til marts. 
 
 
7. Solceller 
 

Svend Erik præsenterede projektet med eller uden batteri. Den økonomiske gevinst ved at vælge 
en løsning med batteri er for lille til, at det kan bære den noget større investering. Der var en 
positiv stemning for at gå videre med projektet, idet golfklubben ikke har noget at tabe ved at få 
lavet en solcelleløsning, men derimod en del at vinde. 
Kai havde udarbejdet et forslag til finansiering, som resten af bestyrelsen kunne tilslutte sig, så Kai 
og Svend Erik laver et oplæg til endelig godkendelse i bestyrelsen. 
 
 

8. Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen blev fastsat til afholdelse:  
 

onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00. 
 
 

9. Næste møder 
 
25. januar kl. 18.00 (ingen sekretær) 
22. februar kl. 17.00 
15. marts kl. 17.00 
 
 

10. Eventuelt 
 
Stig påpegede nødvendigheden af at finde en tovholder til at sørge for tilmelding og holdoprettelse 
i regionsgolf turneringen. Vi overvejer, hvem vi kunne bede om at påtage sig dette. 


