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Referat bestyrelsesmøde nr. 2 – den 19. maj 2016 
Kl. 19.00 – i Kaj Lykke Golfklub 

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

 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

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

3. Udskiftning af vinduer i klubhus 

 
Der er indhentet tilbud, som ser fornuftigt ud og arbejdet 
sættes i gang. Vinduerne bliver i træ/alu. 
 

4. Input fra medlemmer 
 

Et medlem efterlyser flere boldvaskere på banen, de manglende 
boldvaskere er specielt et problem i foråret og efteråret. 
 
Målsætningen er at der er en boldvasker hvert tredje hul. Alle 
boldvaskere efterses og målrettes til de rigtige steder.  
 

  Et medlem efterlyser, at Bramming er mere synligt på den nye  
  hjemmeside samt mere ”spræl” på siden. 
 
  Ud fra de ting der er behandlet og de input der er kommet under  
  udfærdigelsen af hjemmesiden, er vi tæt på, at den er som den  
  skal være, men vi ser på hjemmesiden igen, bl.a. mht. til farver  

etc., men en detalje vil vi dog her fastslå og det er, at logoet og 
navnet Kaj Lykke Golfklub vil blive fastholdt på forsiden.  
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  Et medlem agiterer for en udvidelse af terrassen over  
bagindgangen (som i Marbæk) – han ved dog, at det koster en 
del penge. Medlemmet roser i øvrigt en god og velholdt bane! 

 
  Vi vil undersøge mulighederne, men belært af tidligere  
  undersøgelser vil det nok, som nævnt af medlemmet, være dyrt. 
 
  Et medlem vil gerne vide, om der er sket ændringer af reglerne for  

fredning / beskyttelse af særlige naturområder henhørende under  
golfklubbens jordbesiddelser – her tænkes specielt på skov/mose  
– brombærområdet ved hul 17 (højre for fairway) 

   
  Vi takker for henvendelsen. Bestyrelsen vil naturligvis holde sig  
  inden for lovens rammer. Vi leder dog også konstant efter måder  
  at kombinerer dette sammen med at optimere spillets gang på  
  banen. 

 
 
Orienteringspunkter 
 

1. Status på byggeprojektet 
 
Spillet omkring en lokalplan skrider, om end langsomt, fremad. 
Inden den er på plads, vil og kan der ikke ske noget konkret 
med selve byggeriet. 
 

2. Budgetopfølgning v/kassereren 
 
Resultatet i perioden er dårligere end budgetteret bl.a. pga. af 
en større nedsættelse af kommunens tilskud end forventet. 
 

3. Orientering fra baneudvalgsformanden 

 
Der har været problemer med vandingsanlægget, dette er dog 
nu afhjulpet. 
 
Derudover gav udvalgsformanden forskellige orienteringer om 
det praktiske arbejde efter årstiden. 

   
 

4. Orientering fra manager  
 
Der er d.d. tilmeldt 28 hold til Company Day. 
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Der er afholdt erhvervsarrangement med succes bl.a. med 
Jonas Dahl fra EFB som foredragsholder hos Terminalen i 
Esbjerg. 
 
Der er generelt for mange 2 bolde på banen, dette er ved at 
blive justeret, men medlemmerne skal også selv være 
opmærksomme herpå. 
 
Klubbens nye junior rum ved driving rangen er ved at være 
færdig. 
 
Desuden redegjorde MM for diverse praktiske forhold i 
klubben. 
 

Eventuelt og næste møde 
 
Det er svært for vores pro-shop at få tingene til at hænge  
sammen. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at  
medlemmerne bakker op omkring denne, da dette også har stor  
betydning for klubben som helhed. Alternativt vil vi skulle  
undvære en pro-shop.  
 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20:30  
 
 
Næste møde afholdes: Tirsdag den 23. august 2016  
 
 

For referatet: Hans Lauridsen  
 
 

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


