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Bestyrelsesmøde, den 06.04.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 07.03.2022 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
Der er pt. 733 medlemmer med spilleret på den store bane. Det er 26 flere end sidste år. 
Økonomi: Der er pt. ikke noget nyt. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Manda Onsdag, 06.04.2022 kl. 19.00 i klubhuset.   Mødenr. 04.2022 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Johannes R. Hansen  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

Henrik Kock Clausen Suppleant 

Hanne Thaysen Suppleant 

Susanne Pedersen Sekretær 

Troels Thybo  

Afbud Hanne Thaysen & Henrik Kock Clausen 

Referent Tove Z.  & Susanne 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Har afholdt deres første møde hvor 4 deltog. Udvalget udvides med yderligere 2 
medlemmer. Dette er Jan Frandsen og Jan Jacob Christensen velkommen til. 
Den kommende uge har de møde, hvor der skal drøftes hvilke opgaver de hver især har, 
og en langtidsplan for banen. 
Lørdag den 2. april blev der afholdt frivillig arbejdslørdag, hvor 30 hjælpere deltog. Der 
blev udført en masse praktiske opgaver, og dagen blev afsluttet med ristede 
ringridderpølser, samt hygge udendørs hvor vejret var med os. En stor tak til alle som var 
med til at hjælpe.  

Sponsorudvalg Sponsoraftale med huset Torré på hul 12 er på plads, så nu er vi næsten i mål.  
Vi har fået bevilliget 20000,- fra Broager Sparekasse til driving rangen, rigtig flot. 
På sigt skal vores sponsortavle udvides pga. pladsmangel.  

Turneringsudvalg Wohlenberg nytårsturnering blev afholdt søndag den 3. april hvor 42 deltog en rigtig fin 
dag. 
Næste turnering Thybo Proshop er mandag den 18. april 2 påskedag, indtil nu er 54 
tilmeldte, vi ser frem til endnu flere. 
Plantorama open turneringen er den 1. Maj husk også tilmelding dertil. 
Jubilæumsturnering den 13. Maj kommer snart på hjemmesiden for tilmelding det 
samme med jubilæumsfesten, som endelig kan afholdes. 

Bygnings- og 
maskinudvalg 

Til udbedring af stormskaden på maskinhuset, er vi blevet bevilliget de ønskede 
omkostninger af vores forsikringsselskab Alm Brand. Reparationen kan desværre først 
udfærdiges ultimo maj. 

Begynderudvalg Har afholdt møde midt i marts både med begynder og hjælpeudvalg. 
Klub 37 bibeholdes med dette navn. 
Der er oprettet en face book gruppe hvor der kan søges spilmakkere. 
Spil med dag sættes på pause i år, vi henviser til golfens dag søndag den 24 april fra kl. 
10.00 – 13.00. 
Vores medlemmer må også gerne tage en ven/ kollega med på par 3 banen, for at 
afprøve om det kunne have interesse. 
  

Husudvalg Vi er stolte over at vores nye Probox maskine kan tages i brug, og hvor fint det nye 
indgangsparti nu bliver bedre udnyttet.  

Eliteudvalg Intet at berette  
Juniorudvalg Intet at berette  

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Vi er i fuld gang med vores leads arrangementer. Det sidste afholdes lørdag den 9. april. 
Indtil videre har 12 tilmeldt sig prøvemedlemskab. Det er vi rigtig glade for og 
arrangementet er taget flot imod. 
Vi er i gang med et samarbejde vedr. lade standere med Norlys igennem DGU. 
Det tales om 2-4 lade stander til elbiler. Dette arbejdes der videre med. 
 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 Kultur og idrætsnatten 19. august  

Sagsfremstilling Vi er tilmeldt, og får vores plads tildelt den 8. juni 2022. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Repræsentantskabsmøde 18. marts 2022  

Sagsfremstilling Formanden berettede fra DGU repræsentantskabsmøde, bl.a. Banen: Muligheder og 
udfordringer, Klubafhængige og klubuafhængige medlemmer, Kvinder og golf, disse 
emner videre behandles i de respektive udvalg. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Rehab  

Sagsfremstilling Dette er et nyt tiltag som påbegyndes i august, det kommer mere info om dette hen over 
sommeren. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  
 
Mandag den. 09.05.2022 kl. 19.00 i klubhuset 
 
 


