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Referat bestyrelsesmøde nr. 3 – den 23. august 2016 
Kl. 19.00 – i Kaj Lykke Golfklub 

 
Deltagere: Torben Pedersen, Torben Kjær Andersen, Heine Madsen, Hans Anton Sørensen, 
Susanne Olesen, Allan Skydt og Morten Mortensen 
 
Afbud: Bjørn Lauritzen 

 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Budgetopfølgning og eventuel justering af budget 

 
Vi har desværre et relativt stort efterslæb i budgettet især pga. en 
manko på medlemstallet og nedsat tilskud m.m., så bestyrelsen vil 
hurtigst muligt afdække årsagerne og foretage de nødvendige tiltag 
specielt omkring medlemsantallet og tilgangen af nye medlemmer. Det 
første tiltag vil være en kontakt med begynderudvalget for at se på, 
om vi ad den vej kan opnå hurtige resultater på medlemssiden.  
 
 

4. Input fra medlemmer 

 
Et medlem har fremsendt 3 forslag: 
 
- Opsættelse af rovfugl(!) på stang imellem hul 4 og 5 og hul 11. det 

holder mågerne væk mener medlemmet. 
 
Vi mener dog, at vi skal accepterer dyrelivet på golfbanen, det er 
en del af naturen, en rovfugl på stang vil også skræmme andre 
fugle væk. 

 
- Der bør opsættes flere skraldespande til sortering af dåser m.v. 
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Antallet af skraldespande er lige blevet vurderet og fundet 
passende. 

 
- Tilladelse til at medbringe hund, dette vil bl.a. fremme flere 

betalende gæster. 
 

Kan ikke umiddelbart imødekommes, da det vil kræve en 
vedtægtsændring. 

 
- Oprettelse af spilletider hvor man kan melde sig på og mikse hold 

også, så de der ikke har så mange at spille med kan komme mere 
ud. 

 
Vi kan her henvise til golfboks, hvor man kan melde sig på, hvor 
der er plads, ligeledes er der Facebook gruppen, hvor man også 
kan tilmelde sig. Medlemmet er ligeledes velkomment om 
onsdagen. 
 

- Et medlem ønsker at der opsættes en boldrende ved hul 18, så 
folk der kun vil spille 9 huller, ikke skal stå at vente på at 2, 3 og 4 
bolde fra hul 17 går igennem. 

 
Her må vi henvise til hul 9, som vi finder mere naturligt at spille, 
således at de spillere der er ved at færdiggøre en 18 hullers runde 
ikke forstyrres. 

 
Et medlem har fremsendt 2 forslag: 
  
- Ønsker en golfbold monteret på alle låg på skraldespandene bl.a. 

til glæde for kvindelige golfspillere med lange negle. 
 

Vi vil næste skift af skraldespande overveje dette. 
 

- Ligeledes ønsker medlemmet lange luftpistoler på de 2 
kompressorer der benyttes til rengøring af grej og sko efter en 
runde. 

 
Det er et godt forslag og vi indkøber nye lange luftpistoler. 
 

- Et medlem foreslår fint grus på gangstierne ud til banerne. 
 

Gangstierne vedligeholdes løbende, men der kan være perioder op 
til at vedligehold skal foretages, at der kan være huller m.v. 
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- Samme medlem spørger til om hole in one pladerne ikke 
ajourføres længere 

 
Nej tværtimod er der planer om, at tavlerne pilles ned, da der ikke 
rigtig er plads. I stedet for sættes navnene på hole in one spillere 
på hjemmesiden og de profileres i medierne. 
  

- Et medlem har fremsendt et forslag til fremtidig turneringsgolf. 
 

Som en følge af dette oprettes der et ændret sportsudvalg og de 
nævnte forslag fra medlemmet tilsluttes af bestyrelsen. 

 
 

 
 
Orienteringspunkter 
 

1. Status på byggeprojektet 

 
Forventet behandling i Planudvalget den 20. december 2016.  
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 

 
Banen får meget ros bl.a. fra spillerne, der spillede DM på banen i 
begyndelsen af august. 
 
Der er planer om ændringer på hul 12, hvor bagerste venstre bunker 
fjernes og der laves nogle små ændringer bagved greenen til højre. 
 
Der laves onduleringer på hul 13 – afventer dog godkendelse fra 
kommunen. 

   
   

3. Orientering fra manager  

 
Der er en del arrangementer her i efteråret, som vil give lidt indtægter. 
 
Desuden redegjorde MM for diverse praktiske forhold i klubben. 
 
 

Eventuelt og næste møde 
 
Ingenting 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20:45  
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Næste møde afholdes:  Ikke fastsat.  
 
 

For referatet: Hans Lauridsen  
 
 

Torben Pedersen (Formand) Hans Anton Sørensen (Næstformand) 
 
 
 
Heine Madsen (Kasserer) Torben Kjær Andersen (Baneudvalgsformand) 
 
 
Hans Lauridsen (Sekretær) 
 


