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Bestyrelsesmøde, den 15.08.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 20.06.2022 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Der er pt. 753 medlemmer. I august 2021 var vi 721 medlemmer, og i 2020 696 
medlemmer, dejligt med denne fremgang. 
Greenfee gæster ligger på samme niveau som sidste år og vi får positiv respons 
vedr. banen.  
Sponsorater ligger på samme niveau med 2021. 
Det er ikke lykkes os at sælge mange gavebreve, så vi håber meget vi kan nå 
beløbet som sidste år. Gavebrevene ligger i mellemgangen og ved kontoret. 
Der er ledige bagskabe til udstyr på de øverste rækker, kontakt kontoret for leje. 
Strøm regningen på vores bygninger er steget markant, dette undersøges 
nærmere.  
Inden årsafslutning skal hver udvalgsformand have en beretning om økonomien i 
de respektive udvalg. 

Åben/lukket Åben 

Tid/ Sted Mandag, 15.08.2022 kl. 18.30 i klubhuset   Mødenr. 08.2022 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Johannes R. Hansen  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

  

Hanne Thaysen Suppleant 

Susanne Pedersen Sekretær 

Troels Thybo  

Afbud Hanne Thaysen 

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

Baneudvalg   Greenkeeperne er godt i gang med at udbedre bunkerne. 
Huloversigt på teestederne bliver fornyet. 
Lørdag den 1. oktober er der frivillig arbejdslørdag nærmere info følger. 

Sponsorudvalg Vi skal have ny formand for sponsorudvalget. 
Henrik Kock Clausen er stoppet som suppleant i bestyrelsen og i 
sponsorudvalget. Bestyrelsen takker for samarbejdet. 
Klubben mangler medlemmer til sponsorudvalget, og der indkaldes 
derfor til møde. Deltagere Gerhard Bertelsen, Jakob Haunstrup, Claus 
Thorsted, Tove Zanchetta og Susanne. 

Turneringsudvalg I weekenden uge 32 blev der afholdt Jutta Sko Cross Country turnering 
hvoraf 58 deltagere var tilmeldt. Vi var heldige med vejret sol fra start til 
slut, og greens var fine trods tørken. Grillhuset var bemandet og der blev 
solgt pølser og fadøl. 

Bygnings og 
maskinudvalg 

Vores fairway klipper er udskiftet og vi har fået en ny som er leaset. 
Branddøren ved bagrum virker ikke, den bliver hurtigst muligt ordnet. 

Kommunikationsudvalg En pressemeddelelse er sendt ud vedr. kulturnatten fredag den 19. 
August. Vi har en stand med aktiviteter, håber på masser af besøg og nye 
medlemmer.  

Begynderudvalg 27 er fritspillet til stor bane og 4 mangler den sidste prøve. Der er 45 som 
er i gang på par 3 banen, hvor de 20 først er startet i august. 

Husudvalg  Der er et ønske om at finde en løsning til vask af håndklæder som bruges i 
omklæderummet, der undersøges nærmere vedr. dette. 

Eliteudvalg  Intet at berette 

Juniorudvalg  Intet at berette 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Vores næste arrangement med leads / nybegyndere bliver den 27. 
August.  
Der bliver muligvis også et hold med opstart i september, da der er stor 
tilslutning. 
Norlys ladestandere forløber fint, der mangles små ting som udbedres af 
et andet firma, vi håber det står klar i september. 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 Bænk ved bagrum 

Sagsfremstilling Denne sag er drøftet og afsluttet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Golfklinik 

Sagsfremstilling Klubben er blevet kontaktet af Golfklinik i Nybøl, men takker nej til 
tilbuddet. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Bridge tilbud  

Sagsfremstilling Klubben har fået henvendelse vedr. en bridgeklub, der henvises til 
udvalgs formand i klub i klubben. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8 Sponsorudvalg & Fondsmidler  

Sagsfremstilling Gerhard og Bjarne undersøger mulighederne. 

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 9 Brochure  

Sagsfremstilling Vi har udarbejdet en ny brochure på dansk, engelsk og tysk.  
Den kommer til at være synlig ved indgangen. 

Åben/lukket Åben 

 
 
 
Næste møde : Mandag den 12. september kl. 18.30 i klubhuset 


