
bestyrelsesmøde 

 

 

  Øland Golfklub 

 

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde 
 
 
Tidspunkt:  17. december. 2022  
 
Sted:  Klubhuset 
 
Deltagere:  Carsten Bruun  (CB)  Formand 
  Jørgen Østerballe (JØ) 
  Kjeld Brogaard (KJB) 
  Niels Juul Andersen (NJA) 
  Hanne Dahl Jensen (HDJ) 
  Erik Bo Larsen  (EBL) 
  Steen Peter Andersen (SPA)  
  Rene Eicksted  (RE) supleant  
 
Gæst: 
 
Referent:  KJB 
 

 
Tilsendt materiale, herunder referat, opfølgningsliste og bilag, skal være gennemlæst inden mødet. 
 

 
Agenda: 
 

Kort ektraordinær bestyrelsemøde med henblik på gennemgang af budget 2023 samt endelig afgørelse 
vedr. indførelse af robotter til klipning af græs. 
 
Budget 2023 gennemgået – budgettet er lavet udfra en forudsætning at der indføres robotter.  
- Tilpassede personaleomkostninger 
- Tilpassede omkostninger til rep. og vedligeholdelse af maskiner samt brug af brændstof 

 
For bestyrelsen har det været vigtig at fastholde kontigent således at medlemmer ikke kommer til at 
opleve en stigning som ses i andre klubber. 
 
Budgettet godkendes og det besluttes at acceptere leasingtilbud på 3 robot klippere med opstart 1. 
april 2023. Forinden skal der laves installation til ladeapparater på hul 10, 7 og 12. 
 
I uge 1 opsættes ladestandere til elbiler på P pladsen. 
I uge 50 er der sat porte i 4 af de nye garager til golfbiler – elporte så gæster nemt kan tilgå biler. 
 



bestyrelsesmøde 

 

Kort gennemgang af Nytårstrail den 8. januar som afvikles med start ved Øland golfklub – alle løbere vil 
opleve klubben og den skønne natur omkring banen. Der serveres suppe til alle. 
 
Det vedtages at lave billiguge i 27 hvor der afvikles Made in Himmerland for at tiltrække gæster udefra 
samt bakke op om golf i Nordjylland 
 
 
 
1. Eventuelt  

 
Hanne ønsker af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen – Rene indgår derfor som fast medlem. 
Tak til Hanne for et stort arbejde i bestyrelsen 
 
Generalforsamling er planlagt til 28. februar og bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at 
stille op til bestyrelsen og bistår det gode arbejde for vores fælles klub. 

 
 
 
 
 
 Næste bestyrelsesmøde er den 5. januar. 


