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Referat bestyrelsesmøde nr. 4 – den 22. september 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. Budgetopfølgning samt grundig økonomi diskussion 

 

 Udvikling siden sidst 
Hvad er der indkommet af ideer?  

 
Medlemssituationen blev grundigt diskuteret og de relativ mange 
indkomne positive forslag blev ligeledes diskuteret. Forslag som 
bestyrelsen hermed takker mange gange for! 
 
Det blev herefter vedtaget, at bestyrelsen, inden generalforsamlingen, 
afholder en temadag, hvor der udarbejdes et forslag til en handleplan, 
bl.a. baseret på de mange indkomne forslag. Handleplanen 
præsenteres på generalforsamlingen i februar 2017.  
 
Vi opfordrer medlemmerne til fortsat løbende at indsende forslag. 

 

 Hvordan lander vi 2016 bedst muligt? 
 
Bestyrelsen har været regnskabet igennem og der er fundet diverse 
besparelser, således at regnskabet forventes at balancere. 

 

 Hvad kan vi sige om budget 2017? 
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Ikke noget endnu – kassereren skal først regne på tingene ud fra nye 
forudsætninger. Han tjekker også hos Kreditforeningen, om 
afdragsfriheden kan forlænges. 
 
Budgettet 2017 vil herefter grundigt blive behandlet på ovennævnte 
temadag. 
 
Positivt nyt! - For i 2018 og 2019 der halveres udgifterne til 
grundskylden og i 2020 falder den helt væk (den fulde grundskyld er 
ca. Kr. 150.000 / år)  

 

 Diverse fra kassereren om fremtidens økonomi – bl.a. 
belastningen når afdragsfriheden udløber 
 

Dette punkt er omfattet i ovenstående. 
 

 Handlemuligheder på kort og lang sigte 
 
Dette punkt er omfattet i ovenstående. 

 
Uden for dagsordenen – indkommet fra et medlem: 
 
Et medlem har klaget over, at vedkommende ikke var på startlisten til 
klubmesterskabet, som vedkommende havde tilmeldt til sig via 
Golfbox samt via en mail til manageren. 
 
Formanden har svaret medlemmet direkte og bestyrelsen tilslutter sig 
dette svar. 

 
 
Orienteringspunkter 
 

1. Status på byggeprojektet 
 
Afventer lokalplanen. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 

 
Ikke de store nyheder andet en banen roses fra mange side for den 
fine stand. 

     
3. Orientering fra manager  

 
Der blev orienteret om diverse ting fra dagligdagen i klubben. 
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Eventuelt og næste møde 
 
Ingenting 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20:30   
 
 
Næste møde afholdes: Temadag 5. november 2016 kl. 08:00 

 
 

For referatet: Hans Lauridsen  
 
 

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


