
 

Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag den 1. februar 2017 kl. 17.00 

Der afholdes efterfølgende formandsmøde kl. 18.30. 

Mødested:  Klubhuset 

Afbud: John Larssen og Gerhard Bertelsen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra den 05.01.2017. 

Referatet er godkendt 

2. Økonomi samt medlemsstatus. 

                  Klubbens medlemstal har stabiliseret sig, og der er en lille fremgang i forhold til samme tidspunkt for et                   

                   år siden. 

                   Der er udsendt fakturaer til de sponsorer, hvor kontrakterne for 2017 er på plads.  

                   Årsregnskab 2016 er offentliggjort på hjemmesiden. Det udviser et overskud på tkr. 278. 

                   Det godkendte budget er rundsendt til bestyrelsen og begge dele fremlægges på GF.  

3. Rapportering fra udvalgene. 

   Baneudvalget 

  Indberetning af brug af sprøjtemidler er foretaget af greenkeeperne, som er begyndt at forberede den    

  nye sæson mht. arbejdsfordeling og klargøring af maskinparken. 

  Der planlægges en arbejdsdag i marts, hvor buske, hegn m.m. kigges efter og klippes til og bænke og  

  skraldespande køres ud. 

 Sponsorudvalget  

Jakob Haunstrup er tiltrådt sponsorudvalget, som derudover består af Preben Mylliin og 

Henry Uldall.  

Der er tegnet et tilfredsstillende antal sponsorkontrakter for 2017. 

 Turneringsudvalget 

Formanden undersøger om vi skal tilmelde os den landsdækkende turnering Ø-Golf.  

   Begynderudvalget 

Intet at berette. 

 Husudvalget  

Intet at berette 

 Eliteudvalget  

 Intet at berette 



 

 Juniorudvalget 

Intet at berette 

 Sønderjyske-samarbejdet. 

Formanden deltager i møde 23. februar. Datoen for Sønderjyske Mesterskaber tages op på mødet. 

4. Eventuelt. 

Der er modtaget nyt tilbud for udbedring af vådområdet ved hul 11. Tilbuddet lyder på 24.300 kr. 

+ moms. Bestyrelsen arbejder videre på sagen.  

Status på forhandlinger med Nordborg Golfklub om etablering af en fritspils ordning for klubbens 

medlemmer mod betaling af et årligt éngangsbeløb:  

Bestyrelsen har drøftet sagen med formanden for Nordals Golfklub. Forhandlinger fortsættes, når 

Nordals Golfklub har afholdt bestyrelsesmøde. 

Der afholdes regelaften den 28.3.2017. Der er pt. tilmeldt 51.   

5. Fastsættelse af næste møde. 

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 6. februar 2017 på biblioteket.         

Næste møde 6. marts kl. 18.30              

 


