Dato: 27. juni 2017Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 26. juni 2017.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 18.00 – 22.00
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Kim
Frederiksen, Anders Michaelsen, Susanne Rasmusssen og suppl. Erik F. Nielsen.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2017.
 Godkendt.
2. Orientering fra formanden, LNO.
 Møde 3F.
o Ny overenskomst for ansatte er indgået frem til 2020.
 Erhvervs Cup ´17.
o Rigtig god dag med et pænt overskud.
 Senior Klubbens 25 års jubilæum.
o Der var tak fra Seniorklubben for gaven i forbindelse med 25 års jubilæet.
 Dk´s flotteste golf hul.
o SH laver billede og tekst færdigt til DGU.
3. Orientering fra kassereren, KF.
 Budgetkontrol
o På debitorlisten er der udestående på 14.000 kr. fra 1/1 2017. Der tages kontakt
til de skyldige om betaling.
4. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR.
 Ændringer af teesteder fra farver til mål.
o Nuværende: 5076 m, 5884 m
o Ønske: ca. 5400 m og 4100 m
 Det blev besluttet fra sæsonstart 2018 og overgå til hectometer
markeringer i stedet for rød og gul. Gul teested bliver til 59, rød til 50.
Endvidere blev det besluttet og lave tre yderligere teesteder et på 55
som er en kombination af 59/50 og et på 41 foran 50, samt en
kombination af ”hvid” og gul når der er taget stilling til hvilke huller
der kan laves ”hvid” fra. De nye teesteder får ikke nødvendigvis
vandingsanlæg.
 Endvidere blev det besluttet i 2018 og udskifte slidte teestedskilte og
anskaffe nye teestedskilte hvor ”rød” teested ikke passerer ”gul
teestedskilt”, samt indsætte ny baneoversigt for de enkelte huller.
 Baneudvalget vil arbejde med opgaven og DGU kontaktes for en
bane rating af de nye teesteder.
 Klubmatcher.
o Søndag d. 30. juli kommer der en ny match ”Sommermatch”.
 Matchfee for spillere ude fra (i dag betaler de fuld greenfee)

o Det blev vedtaget at matchfee til vores klubmatcher er halv pris og andre
rabatordninger er ikke gældende.
 Tidsbestilling/Ur ved klubhus.
o Ved juniorturneringen d. 3/6 viste uret ikke den korrekte tid og det gjorde at
spillerne kom for sent til deres starttider.
 Vi konstaterede d.d. at uret var et minut efter den rigtige klokke derfor
foretager vi ikke yderligere.
 Spørgsmål om hvorfor medlemmerne ikke deltager i klubmatcher.
o Golfspilleren i Centrum kan ikke bruges til udsendelse af spørgeskema.
Systemet indeholder ikke nogle medlemsoplysninger. Anden løsning bruges.

5. Orientering fra Husudvalget, JØ.
 Portene, de bliver låst en time efter solnedgang og åbnet ved solopgang. Oplysning til
alle medlemmer ?
o Opslag er sat op på portene og lagt på hjemmesiden.
o Portene åbnes af banepersonale og låses af vores vagtselskab.
o Kobberinddækning på bærende bjælker overvejes for at øde holdbarheden.
 Udgiften til de nye porte med lås kostede 11.000 kr. og vi håber det vil afhjælpe
tyveri fra bagskabene.
 3 golfbiler har fået en sponsor.
 Efter utallige forespørgsler prøver jeg engang til? Viasat golf i klubhuset? Skal vi
prøve det i 1/2 år som forsøg?
o AM undersøger prisen til næste møde.
 Havemøbler.
o Vores havemøbler er en del slidte. Evt. køb af nye tages med i budgetlægning
for 2018.
6. Orientering fra Baneudvalget, SH.
 Der er styr på hvordan greenkeeperne holder ferie i 2017.
 Baneudvalgsmøde d. 27/6.
o Nye medlemmer Michael Bonde og Claus Løye.
7. Orientering fra Juniorudvalget, PB.
 P.t. er der 12 juniorer uden banetilladelse og 31 med banetilladelse.
8. Orientering fra Eliteudvalget, KF.
 Antal hold til kvalifikationsrækken i 2018 skal drøftes efter det har været svært og
stille spilleren til tre hold i 2017.
9. Orientering fra Handicapudvalget, PB.
 2 medlemmer er blevet manuelt reguleret pga. af sygdom.

10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.
 Golfbiler.
o Sponsorat solgt – se under husudvalget.
 Skilt på driving range.

o Ramme kan laves og sættes på pumpehuset.
 Skyldig beløb fra sponsorer
o To sponsorater på 2.500 kr. er endnu ikke betalt.
11. Orientering fra Introudvalget, EFN.
 Tiltaget med gratis ”prøvemedlem” hver mandag har ikke fungeret tilfredsstillende
og få har meldt sig ind i klubben.
 Nye tiltag til næste år overvejes.
o Det kunne være afholdelse af weekendkurser for prøvemedlemmer.

12. Evt.
 Update fra diverse udvalg inden den 30. juni til LNO vedr. udsendelse af
Nyhedsbrev.
 Klubben afholder en Spansk Gourmeaften senere på året for medlemmerne til en
omkommelig pris. JØ.
13. Næste møde.
 Tirsdag, den 29. august 2017.

