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15. august 2022 

Møde afholdt i klubhuset d. 11. august kl. 18.30. 

Tilstede: Aksel, Bjørn, Erik, Inge, Knud, Lene, Susanne og Svend. 

Den faste gæst: Poul  

 

El-lader i klubben. 

Et udvalg bestående af John Rasmussen og Mikkel Wessel Larsen har undersøgt mulighederne for at få 

lade-standere sat op, i samarbejde med DGU – Norlys og Atea.  Der er kommet et tilbud på hvordan det 

kunne laves, så klubben efter en årrække kunne få en indtjening, hvilket kræver en investering nu og her. 

En anden mulighed er at selskabet sætter det op, uden omkostninger for klubben, og indtjeningen tilfalder 

så også dem. 

Bestyrelsen hælder mest til den sidste variant og Poul, vender tilbage til John og Mikkel, også med hensyn 

til at undersøge hos kommunen, om de har samarbejde med anden leverandør som kan lave det, samt 

skabe sikkerhed for at vi ikke træder forkert, da det jo oprindeligt er kommunens jord vi ligger på. 

 

Fra hul 2 til 3. 

Der er flere og flere der tilsidesætter ordensreglen om at man skal gå over volden mellem hul 2 og hul 3, så 

frem man spiller den normale bane. Der er kun en vej og det er op over af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Alarmsystemet. 

Opkaldslisten fra alarmcentralen ved alarm bliver revurderet og ny liste oplyses til centralen. 

Poul har haft Schiebel ude og lave service på alarmsystemet i Vesterled og Klubhuset. Der blev ændret i 

opsætning så der forhåbentlig ikke kommer unødige alarmer p.g.a. edderkopper el. ligne. 

Bestyrelsen er vejledt om proceduren ved alarm i klubhuset. 

Der vil komme et tilbud på at få ændret systemet i klubhuset, så det bliver det samme som i Vesterled. 

 

Frivillighedsturneringen. 

Torsdag d. 15.9 afvikles årets frivillighedsturnering og invitationen vil komme ved opslag på hjemmeside, 

facebook og ved opslag i klubhuset, og de medlemmer som har udført frivilligt arbejde for klubben i år, skal 

tilmelde sig via golfbox, som Svend sætter op. En reminder vil blive sat i september udgaven af KLUB-INFO. 

Nye teestedsskilte. 

Er under udarbejdelse og vi venter kun på at få sat de rigtige handicapnøgler på hullerne, og her vil der ske 

en ændring i forhold til de nemmeste huller. 
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Træer på banen: 

Der er intet nyt fra kommunen, Bjørn har forsøgt kontakt flere gange, men kunne fortælle at antallet af nye 

træer i kommunen er skåret ned. 

Økonomi: 

Kontingentopkrævningen for 2. halvår er sendt ud inkl. kontingentforhøjelsen som blev vedtaget, og der er 

ved at blive betalt kan vi se. 

Hvis man kigger på medlems status, så fra årsskiftet til nu er 47 udmeldt og 56 indmeldt, og i alt er vi iflg. 

Golfbox 511 aktive. 

Rykkerlisten blev gennemgået af Inge og der er enkelt der ryger til inkasso. 

Der ser godt ud for tiden, vi ligger bedre til end der er budgetteret. 

 

Pro. 

Der blev kort snakket om trænersituationen og der blev sat en deadline for hvornår kontraktforhandlingen 

for næste sæson sættes i gang. 

 

Skraldepladsen ved klubhuset. 

Rækværket omkring skraldespandene trænger til en kærlig hånd, og Svend kom med en løsning omkring 

hvordan den skulle barberes. Der købes planker og brædder til en økonomi på ca. 3000,- kr.  

Hvad med de knækkede tees, der kommer kopper som sætte i jorden til knækket tees, ellers tag dem med 

og smid dem i restaffald. 

 

Klubhuset. 

Så kan opvaskeren i det åbne køkken ikke længere, og Poul fik til opgave at finde en løsning. 

 

Næste møde blev sat til Torsdag d. 6. oktober kl. 17.30 

  

  


