
Referat af bestyrelsesmøde    

 
 
Møde den  10-03-2022 

Kl.  19.00 til 21.30 

Sted:  Klubhuset    Referat nr. 270122 

 Poul Bregendahl 

 

Deltagere:  Aksel Beckmann, Lene Strandby, Erik Jensen, Svend Troelsen,  
Susanne Friis og Bjørn Foss. 

 
Afbud fra:  Inge Johannesson, Knud Heinrichs og Poul Bregendahl 

 
Næste møde: 07-04-2022 kl 18.30 

 

Opsamling efter Generalforsamlingen 

Kan greenfee-billetter fra 2021 bruges i 2022? Bestyrelsen har besluttet, at greenfee 

billetter fra 2021 ikke længere er gyldige. 

Gate21 

Der er grundlæggende 3 områder, vi vil se ændringer på. Den en store affaldsplads, 

indsamlingen af affald, og affaldsløsning til den enkelte golfspiller.  

Vi skal have placeret en ny affaldsplads, hvor vi kan sortere rigtigt, og hvor affaldet 

kan afhentes. Der skal etableres affaldsmuligheder med sortering forskellige steder på 

banen, ved Vesterled og i klubhuset. Der bliver indhentet tilbud på det 

grundlæggende arbejde. Når den nye affaldsordning rulles ud, vil der blive afholdt 

orienteringsmøder i klubben. 

Turneringsudvalget 

Udvalget har kigget nærmere på økonomien for de enkelte turneringer og vil arbejde 

for større transparens i forhold udgifter og indtægter for de enkelte turneringer. 

 

Og igen - Husk at skrive, hvilken turnering det drejer sig om, når du ved tilmeldingen 

betaler med Mobile Pay. 

Sponsorudvalget 

Skilte på teesteder skal opdateres. Udvalget går efter at gøre mere plads til reklame, 

så vi kan bedre kan præsentere vores sponsorer. Sponsorudvalget og Poul kigger på 

løsninger. 

Fra sekretariatet 

Poul holder tiltrængt ferie. 

Hjemmesiden opdateres inden sæsonstart. Klub i klubberne må gerne se deres tekster 

igennem og melde eventuelle ændringer ind til Poul. 

Budget  

Ingen bemærkninger 

Angående: Bestyrelsesmøde 



Referat af bestyrelsesmøde    

 

Debitorlisten 

Ingen bemærkninger 

Klubhus 

Som skrevet i nyhedsbrevet har vi fået 15.000 fra Nordea Fonden, og der er indkøbt 5 

nye borde-bænke sæt.  

Ungdomsudvalget. 

Distrikt4 holder møde den 22. marts 2022 – Lene deltager. 

Baneudvalget 
Ingen bemærkninger 
 

Begynderudvalget 
Ingen bemærkninger 

 
Regel- og Handicapudvalg 
Ingen bemærkninger 

 
Informationsudvalget 

Ingen bemærkninger 
 

Klub-i-Klubberne: 
Ingen bemærkninger 

 

Eventuelt. 

Bestyrelsen har drøftet mulighed for refusion af kontingent ved dødsfald. Bestyrelsen 

har besluttet, at der ikke tilbagebetales allerede opkrævet kontingent, men der 

opkræves ikke yderligere kontingent herefter. 

Svend og Aksel deltager på DGU temamøde og repræsentantskabsmøde den 12.-13. 

marts 2022 

Kontrakt med Pro 

Vi skal have udpeget en ’Mandags-hjælper’ 

Strøm i bagrum generelt 
Vi skal justere opkrævningerne så det bliver inkl. strøm fx 50 kr. – Er det gjort? 

 
Frivillighedsmatch 

Torsdag den 15. september kl. 15 – har vi fået det i kalenderen? 

Droneoverflyvning 

Hvad blev løsningen?       


