
 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 4. august 2016 kl. 18.30 

Mødested:  Klubhuset 

Afbud: John Senger, Gerhard Bertelsen, Claus Peter Christensen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra den 16. juni 2016. 

Referatet er godkendt. 

2. Økonomi samt medlemsstatus. 

Vi har passeret 30.6., som er en af de store ”udmeldelsesdatoer” og det betyder naturligt nok et fald. 

Det er dog glædeligt, at netto faldet kun udgør 6 medlemmer i forhold til sidste BM, og at vi har en 

netto fremgang på 8 medlemmer i forhold til samme tidspunkt sidste år. 

Vi har som forventet en del bøvl med kontingent opkrævningerne grundet sletning af de automatiske 

overførsler. Der udsendes rykkere i den kommende uge.  

3. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

Eventuel lukning af banen ved gunstart skal koordineres i samråd med PG. 

Klipning af roughen har trukket lidt ud. Vi har en aftale med en bondemand, som klipper gratis. Der 

er indhentet tilbud fra en maskinstation på tkr. 14, som vi evt. vil gøre brug af, hvis vi ikke kan få 

klippet, når det passer ind i vores ønsker. 

Agrometer er p.t. i gang med etablering af vandingsdyser på nye forgreens samt nogle teesteder. 

 Sponsorudvalget  

Intet 

 Turneringsudvalget 

Der er tilmeldt 115 spillere til jubilæumsturneringen og 125 til festen om aftenen. 

Der er udsendt invitationer til ”tak for hjælpen” matchen den 21.8.2016 

  



 

 Begynderudvalget 

Af årets 72 begyndere er der flg. status: 

3 er udmeldt, 

17 fortsat på hcp 72 (har nok opgivet) 

14 er mellem hcp 55 og 68 

8 er på hcp 54,3 

1 er på hcp 54,2 

4 er på hcp 54,1 

25 er frigivne 

 Husudvalget  

Intet 

 Eliteudvalget  

Intet 

 Juniorudvalget 

Intet 

 Sønderjyske-samarbejdet. 

Intet 

4. Eventuelt. 

CPC: Der er bestilt nye PC’ere til klubben. Nyt software til alle arbejdspladser er kommet. 

BPW har påtaget som opgaven som bygningsansvarlig. Opgaven består i den daglige 

vedligeholdelse, medens større vedligeholdelsesarbejder skal forelægges bestyrelsen. 

5. Fastsættelse af næste møde. 

Torsdag den 1. september kl. 18.30 i Klubhuset. Der er afbud fra CT. 

  
  


