
             Dato: 13/3 2016. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, fredag den 11. marts 2016. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 16 – 18.    
 
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, 
Søren Hansen,  Kim Frederiksen og suppl. Rasmus Schifter. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2016. 

• Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden, KJ. 
o Alkoholbevilling. 

� Efter henvendelse fra politiet ses det at vi ikke har søgt om en 
alkoholbevilling. 

• KJ sørger for en ansøgning om alkoholbevilling. 
 
3. Orientering fra kassereren, KF. 

• Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat. 
o Regnskab og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet. 

 
4. Orientering fra sekretæren, PB. 

• Forslag om etablering af blå teesteder. 
o Ingen der arbejdes videre med etableringen taler SH med Elite-damerne først. 

• Dropzone på hul 6? 
o Tidligere drøftet for år tilbage, men tages op igen. SH taler med Susanne 

Rasmussen og DGU. 
 
5. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

• Sommerpokalen i klubmatcher. 
o Matchfee skal betales. 

• Regionsgolf. 
o Tilmeldingslister opsættes i klubhuset. 

 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Havemøbler bliver sat ud i gården i uge 11. 
 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Frivilligt arbejde på banen. 
o Med en mindre ansat banearbejder bliver flere vedligeholdelsesopgaver udført 

af frivillige. 
� 3 bunkerhold à 3 personer – rivning. 
� 1 hold til græsslåning under træer 2 personer. 
� Græsslåning omkring klubhus og stier 1 person. 
� Gødning til træerne og græsslåning omkring skilte og bænke 1 person. 



• Traktor til boldopsamling. 
o Er istandsat og nymalet af Erik Rask. 

• Ny brugt traktor. 
o Godkendt til en pris af 55.000 kr. + moms. 
o Gammel traktor solgt for 5.000 kr. 

• Ny rotorklipper er leveret. Den gamle forsøges istandsat. 
• Ny lille rygsprøjte til 9.000 kr. godkendt. 
• Ny sti. 

o Igennem skoven ved greenen på hul 4 og teested på hul 5 laves en ny sti. 
• Ændring på hul 7. 

o Arbejdet går fremad. Roughen til venstre bliver højere. 
• Rundt om på banen vil roughen blive højere de steder hvor de langslående i dag 

ingen forhindringer har. 
 
8. Orientering fra Eliteudvalget, SH. 

• Baneservice. 
o Flere elitespillere vil gerne deltage i baneservice. 

� Vi mangler en tovholder. 
 
9. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

• LNO gav en redegørelse over de indgået sponsoraftaler der er på plads. Der mangler 
kun et par enkelte sponsorer. 

• Logoer til de nye scorekort der skal trykkes til 2016 er solgt. 
• Knust asfalt til parkeringspladsen er leveret fra NCC uden beregning. 

 
10. Næste møde. 

• Aftales efter generalforsamlingen. 
 
  
 


