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Referat fra bestyrelsesmøde  
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 
Dagsorden      
     

1. Årsregnskab 2021 
Årsregnskabet er udsendt og underskrevet elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer. 
 

2. Regnskab Januar 2022 
Regnskabet for januar måned ligger i tråd med budgettet, og viser ikke de store forskydninger. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Bestyrelsen drøftede det af Lars Gredsted fremsendte forslag til generalforsamlingen, og der var 
enighed om at fastholde det igangsatte banearbejde og argumentere herfor på generalforsamlingen. 
NE Stiller op til formandsposten på årets generalforsamling efter tilsagn fra flere 
bestyrelsesmedlemmer om at bakke op og stille sig til rådighed for nogle af de opgaver, der skal løses. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

IM præsenterede den af chefgreenkeeper David Thomsen udarbejdede årsplan for banepleje 
2022. Planen er detaljeret og giver et godt indblik i de opgaver, der skal laves. Man skal dog 
være opmærksom på, at det er en plan, og at denne kan blive ændret med baggrund i eks. 
vejrsituationen. 
Der sker meget på banen i øjeblikket. Der arbejdes på både bunkere, greens og forgreens for 
at gøre dem klar til sæsonstart. 
  

- Begynderudvalg 
Der afholdes opstartsmøde den 24/2. 
Der er kommet 3 nye hjælpere ind i udvalget.  
- Susanne Falkenberg 
- Ole Frederiksen 
- Jens Jensen 
 

- Frivilligudvalg 
Der er lavet hovedrengøring i restauranten. Tak for en stor indsats til hele holdet bag. 
Der er lavet et overslag på forbedring af parkeringsområdet ved drivingrange. Bestyrelsen 
drøftede dette og blev enige om kun at tage de vådeste områder og vente med en egentlig 
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renovering, og så lade JB søge fondsmidler til en større løsning. 
Der er indgået aftale med Vaugn Skjold Jensen om en byggeteknisk gennemgang af vores 
klubhus og udarbejdelse af en eventuel vedligeholdelsesplan. 
 

- Hverveudvalg 
Hverveudvalget arbejder på opsætning og tidsplanlægning af årets kampagner. 
 

- Juniorudvalg 
Sæsonen 2022 er under planlægning, og vi får muligvis et U25A og et mesterskabshold 
yderligere med. 
 

- Klub 37 
Deltagere til klub 37 / 2022 gennemgås af JB og CB, for at sikre at alle får en invitation. 
 

- Regionsgolf 
Der er kommet mange tilmeldinger til årets regionshold, hvilket er rigtig dejligt. 
 

- Sportsudvalg 
Der er træningssamling den 23/4. 
  

- Turneringsudvalg 
- (CB) Evt. ændringer til planen 
CB anmodede om at Andeturneringen flyttes til den 24. september, da den ellers ligger lige op 
ad bagmærketurneringen, hvor mange af de samme er med. JN kigger på mulighederne. 
 
Der afholdes møde med en sponsor den 25/2 vedrørende en specialturnering. 
 
PB og JN er på turneringslederkursus den 12-13/3. 
 

4. Sekretariatet 
(JB) Årsmærker – hvorfor ? 
JB forespurgte til den fortsatte brug af årsmærker til bagmærker. Årsmærkaterne anvendes ikke længere i 
forbindelse med kontrol, da dette styres i Golfbox. Selve bagmærket fortsætter. Bestyrelsen godkendte, at vi 
dropper årsmærkerne fra 2023. 
 

5. Eventuelt 

(PB) Ændringer af mødedatoer 

PB var utilfreds med flytning af bestyrelsesmøder, og henstillede til at dette ikke sker. MT nævnte, at i de 8 år, 

han havde været formand, var mødet kun flyttet 3 gange, og kun fordi enten eller/hverken formand eller 

næstformand kunne være til stede. 

 

(BH) Skabe I restauranten 

Der er udtalt ønske om at etablere skabe til brug for restaurationen bagerst i restaurationslokalet, ind mod 

køkkenet hvor de to skænke står p.t. og så samtidig inddrage det lille rengøringsrum/teknik efter 

kaffemaskinen i restaurationen alene til klubbens brug. 

Bestyrelsen godkendte dette og dermed også investeringen i skabene. 


