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Bestyrelsesmøde nr. 6  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat -  referat mangler pga computerproblemer, men bliver rekonstrueret            
asap  

 

3. Økonomi -gennemgang af økonomi  

   

Der er stadig udfordringer med af overholde vores omkostningsbudget. Indtægterne er til 
gengæld lidt bedre end budget, men ikke nok til at dække de ekstra omkostninger. Vi skal 
fokusere på besparelser, men vi forventer et mindre underskud for året. 

Rykker procedure for udeståender revideret.  Angående brug af advokat vurderes det fra gang 
til gang.  

Ansøgning af ekstra P nr.  giver mulighed for at få en yderligere medarbejder med tilskud, OR 
tager action 

  

4. Servicecenter: 

 

Vi har fået afslag for hjælp til kursus i hjertestarter. 

 Der er pt 860 aktive golfspillere 

Alle Bag-skabe gennemgås i relation til om alle er i overensstemmelse med det der er betalt. 
Action OR 

 OR og MS har afholdt morgentræning med sponsorer 
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Golfspilleren i centrum: rapport overordnet gennemgået. Hovedresultaterne for vores  
ambassadørscore (medlemmer og greenfee-spillere) skal på hjemmesiden.  Action OR 

Det overvejes om vi kan organisere arbejdsopgaverne i sekretariatet på en lidt anden måde, så 
der bliver mere tid og overskud til at nå de vigtige opgaver. Med den meget udvidede 
åbningstid, er det svært at få ro til koncentration om kontoropgaverne. 

Til alle medlemmer: Husk servicecenteret er en arbejdsplads for Ole og Anette. 

 

5. Sponsorudvalg: 

 Der arbejdes løbende på at få nye sponsorer  

 7. september er der sponsor turnering med deltagelse af bestyrelsen 

 28. september er der udvalgsturnering 

 

6. Baneudvalg: 

 Alle døde træer bliver fjernet 

 Vil meget gerne have ekstra mand med tilskud 

Der bliver arbejdet på en 18 huls vinterbane, som ikke vil være så udsat for oversvømmelser 
m.m. Action JK 

 Der arbejdes for en bedre overgang til Kirsebærholmene. Action JK 

 

7. Turneringsudvalg/sportsudvalg/juniorudvalg: 

Juniorer, begyndere og mix føler sig stadig meget presset om torsdagen. Der er rigtig mange i 
gang på banen samtidig. 

Det blev besluttet at indkalde alle diverse udvalg samt klubber i klubben til et møde hvor vi må 
finde en løsning der er holdbar.  Action BK. 

  

8. Kommunikationsudvalg: 

Der bliver taget fat på hjemmesiden, som bliver gennemgået og diverse udvalgsformænd bliver 
taget i ed. 

 Der arbejdes på et nyhedsbrev, som planlægges til udsendelse i næste uge  

 

9. Husudvalg: 

Det kører – ingen kommentarer   
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10. Albatros 

 Der er kommet tilbud på kr. 10.000 for fluenet til vinduer og døre. Igangsættes. 

Det blev besluttet at der skal reserveres faste 2 parkeringspladser til Albatros, således, at der 
ikke holder biler lige ved siden af den nye terrasse. 

For at få en ensartethed ved bestilling af mad, er der udarbejdet en reserveringsseddel, som 
skal benyttes af alle udvalg. 

  

11. Trivlselsudvalg: 

Der bliver gjort meget ud af at ikke overskride budgettet, specielt til den store sommerfest. 
Albatros kommer med et bud på hvad de kan levere indenfor budgettet, hvor vi forventer, at der 
deltager 100 personer.  

 

12. Visonsdag: 

På baggrund af visionsmødet bliver der formuleret et samlet oplæg til drøftelse på 
bestyrelsesmødet i august, og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i september.  

Action BK 

 

13. Diverse: 

Der skal findes en dag hvor vi kan se prototypen på Trackman huset. Action OR  

Budget 2020: Alle udvalg udarbejder forslag til budget 2020. Bestyrelsens repræsentanter i de 
enkelte udvalg samler forslag. Forslagene gennemgås på næste bestyrelsesmøde i august.  
Aktivitetsforslag og delbudgetter (i hele tusinder) afleveres til OR senest den 16. August. 
Budgetter/oversigter/forslag  sendes via mail med cc til bestyrelsesmedlemmerne. Action 
Alle/OR 

  Generalforsamling afholdes den 26. november kl. 19.00 

 

Mødet slut kl. 19.00 
 

 

 Næste bestyrelsesmøder: 

 

 28.08  kl 16-20 

 18.09  kl 16-19 

10.10 kl 17.00 

 
 
 
 
  


