
             Dato: 14/1 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 13. januar 2016. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 17.00 – 21.00    
 
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, Søren 
Hansen,  Kim Frederiksen og suppl. Jannie Bjørk og Rasmus Schifter. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2015. 

 Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
 Nye kontingentgrupper. 

o Det blev vedtaget og indstille til generalforsamlingen at nedenstående 
kontingentgrupper godkendes. 

o Junior u/banetilladelse. 
 Kontingent: 
 Kontingent for junior (7 – 18 år) fastsættes af bestyrelsen 
 Kontingentet er incl. frie bolde på driving range 
 Kontingentet fastsætte endeligt på den årlige generalforsamling i marts måned 
 Du får: 
 Ingen DGU kort 
 Fri adgang til træningsfaciliteter incl. par 3 banen 
 Ingen stemmeret på generalforsamlingen 

o Flex medlem+ 
 Kontingent: 
 Kontingent fastsættes af bestyrelsen 
 Kontingentet er incl. 5 greenfee og frie bolde på driving range  
 Betingelse 1 års passiv medlemskab eller ej medlem i 1 år i klubben 
 Kontingentet fastsættes endeligt på den årlige generalforsamling i marts måned 
 Du får: 
 DGU kort med anmærkning F 
 Ret til spil på stor bane alle ugens dage og helligdage 
 Der betales fuld greenfee når de 5 greenfee er brugt 
 Der betales greenfee på fremmed baner (også venskabsklubber) 
 Fri adgang til træningsfaciliteter incl. par 3 banen 
 Stemmeret på generalforsamlingen, forudsat der er betalt kontingent  

o Vedr. Hverdagsmedlem, 9-huller. 
 Blev drøftet indgående, men der bliver ingen indstilling til generalforsamlingen 

fordi vores seniorkontingent bliver nedsat.  
 

3. Orientering fra formanden, KJ. 
 Bestyrelsen næste år? 

o Kim Frederiksen og Lars Nøhr Olsen genopstiller på generalforsamlingen. 
o Jens Ødegaard tænker over det til februar mødet. 
o Rasmus Skifter genopstiller som suppleant. 
o Jannie Bjørk genopstiller ikke som suppleant. 

 Aftaler til møde med udvalg og klubber i klubben. 



o Hver enkelt udvalgsformand kommer med indlæg. 
 DGU´s repræsentantskabsmøde? 

o Afholdes 18-19/3 2016 i Korsør. Kaj Jensen deltager. Evt. tilbagemelding om andre 
ønsker og deltage. 

 Drøftelse af bestyrelsens konstituering fremadrettet. 
o Thomas Keller ikke formand fra 2017. 
o Kaj Jensen stopper som formand i 2017. 

 
4. Orientering fra kassereren, KF. 

 Budget. 
o Budget 2016/2017 blev fremvist ved overhead og gennemgået. 

 I budget 2016 sker der en kontingentnedsættelse på 300 kr. for 
seniorkontingent og øvrige kontingenter nedsættes i forhold hertil. 

 Ændring af øl/sodavandpriser fra ultimo marts 2016 til 15/20 kr. bl.a. afledt af 
gebyr ved brug af Dankort i automaten. Endvidere færre slags øl i automaten 
for plads til sodavand. Hermed kan vi kun brug for en automat. 

 I budget 2016 indkøbes en rotorklipper og traktor. 
 KJ taler med Claus Bo Jensen om prisen for indsamling af bolde på 

drivingrange. 
 Synliggørelse af dem der har frikontingent. 

o  Det blev vedtaget og indstille budget 2016 til godkendelse på generalforsamlingen med 
et overskud på 253.000 kr.  

o Fremskrevet budget 2017 udviste et overskud på 218.700 kr. 
o Det foreløbige regnskab for 2015 udviser et overskud på 437.000 kr. 

 
5. Orientering fra sekretæren, PB. 

 Vores tilbud om et prøvemedlemskab i december måned blev købt af 4 personer. 
 
6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

 Klubben er tilmeldt Synoptikcup som indgår i 3 matcher. 
 Max hcp. 48 for deltagelse i matcher. 
 Matchfee i 2016 bliver på 70 kr. hvoraf det 10 kr. går lodpræmie. 
 Spillere der deltager i matcher får et lod, hvorpå der udtrækkes en præmie på årets sidste 

match. Sponsor til præmien undersøges. 
 Der er tilmeldt 7 hold til Regionsgolf. 
 Sommergolf er for et par udover ægtefæller. 
 Udvidelse af Meterskabstavlen er overgivet til Gert Bonde. 

 
7. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

 Varmeanlægget er lavet for 8-9.000 kr. 
 

 
8. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

 Beskæring af vandhazarden på hul 7 er begyndt. 
 Der vil blive holdt Åben hus på hul 7, hvor der vil blive orienteret om hulændringen sammen 

med Gå en tur på banen hvor naturvejleder Uffe Nielsen vil fortælle om den fauna der er. 
 Nye boldvaskere opsættes, så der min. er boldvaskere på hvert anden hul. 

 
9. Orientering fra Juniorudvalget, SH. 

 Mangler 3 udvalgsmedlemmer. 
 



10. Orientering fra Eliteudvalget, SH. 
 Ønsker og opfatte sig anderledes for at mane de myter ned der er om eliten. Kommende tiltag 

o Match med seniorer. 
o Sponsormatch – elite + sponsorer 
o Juniortræningslejr i uge 28, lør- søndag, hvor spillerne overnatter i camp. 

 Infotavle til Eliten sættes op. 
 

11. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 
 Peter Christoffersen, Claus Bo Jensen og Palle Bredsgaard deltager HCP Regionalmøde i 

marts måned. 
 
 
12. Orientering fra Personaleudvalget, KJ. 

 Steen Nielsen stopper som hjælper i klubsekretariatet pr.1/1 2016. 
 Ansættelseskontrakter for Jeremy og Claus Bo Jensen er underskrevet. 
 KJ holder medarbejdersamtale med greenkeeperpersonalet. 

 
13. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

 5 sponsorer har opsagt deres sponsorat på stor bane. 
o Hulsponsor. Michaels El-service, Telenor, Lou Revision, Jyske Bank og flagsponsor 

De Forenede Damvaskerier. 
 Sponsor til åbningsmatchen bliver Tefal. 
 Forventet overskud på Erhvervsmatchen 25.000 kr. hvoraf et beløb kan bruges til præmier på 

en anden match, hvis der ikke er sponsorer til alle matcher. 
 Vi er inviteret til Partner Forum v/ Team Sydhavsøerne i Maribo Hallen d. 28/1 og deltager 

med 2 personer. 
 Company Dag. 

o Vi har ingen fast pris stående på hjemmesiden. 
 Fastsættes på næste møde. 

 
14. Evt. 

 Dirigent til generalforsamlingen er på plads. 
 
15. Næste møde. 

o Onsdag, den 3. februar 2016 kl. 17.00.  
 KJ indkalder.  

 


