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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 i 2015  

 

Kaj Lykke Golfklub 

 

Afholdt i Kaj Lykke Golfklub den 5. november 2015 - kl. 19:00 

 

Til stede: 

Torben Pedersen (TP), Hans Anton Sørensen (HAS) Heine Madsen (HM), Morten 

Mortensen (MM), Torben Kjær Andersen (TKA), Hans Lauridsen (HL), Susanne 

Olesen (SUO), Birgitte Nielsen (BN) 

Afbud fra:  

 Beslutningspunkter: 
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Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden kommentarer. 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Godkendt uden kommentarer. 

Drøftelse af den fremtidige sammensætning af bestyrelsen:  

 
Vi drøftede bestyrelsens fremtidige sammensætning, idet vi på nogle af pladserne i 

bestyrelsen fremadrettet vil få behov for visse kompetencer (formandspost, 

baneudvalgsformand og kasserer) både af hensyn til klubbens ve og vel men også af 

hensyn til personalet er det vigtigt, at vi holder kontinuiteten og har de rette 
kompetencer parate. Dette er drøftelser, der vil fortsætte på næste møde. 

Diverse input fra medlemmer:  

Et medlem har henvendt sig og efterspurgt et særligt ”seniorkontingent” for 

medlemmer over 80 år. 

Bestyrelsen finder sympati for forslaget og vil overveje størrelsen af en reduktion fra og 

med næste år, gældende fra den første kontingentopkrævning efter at man er fyldt 80 

år. 

Et medlem vil godt have præciseret, hvor og hvornår man må drikke medbragte 

drikkevarer og madpakker m.m.: 

Her henviser vi til ordensreglementet vedrørende klubhuset under punkt 4 som lyder: 

Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i klubhuset eller på terrassen i 

restaurantens åbningstider. 

 Et medlem vil godt have mere lys ved udslagsbanen: 

Der arbejdes på en løsning herpå. 
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Et medlem vil godt have, at det tillades, at man har hund med på banen: 

Vi har noteret os ønsket, men bestyrelsen mener ikke, at hunde hører til på golfbanen 

Et medlem mener, vi bør slette indskud ved nye medlemmer: 

Vi har allerede en kontingentsats uden indskud, der i forvejen faktisk er lavere end de 

fleste omegnsklubbers satser.  

Et medlem beklager sig over tidsfrister for opsigelser af medlemskab ved 

sygdom og skader: 

Bestyrelsen kan og må med de nuværende vedtægter for klubben ikke ændre på dette, 

men vi har i forvejen besluttet, at foreslå en vedtægtsændring herom på næste 

generalforsamling. 

Et medlem ønsker, at scores kan indberettes kollektivt: 

Indberetning af scores er det enkelte medlems eget ansvar. Hvis der er mistanke om, at 

nogen ikke gør dette, kan man eventuelt indberette vedkommende for ordens og 

amatørudvalget. 

Samme medlem vil godt have affaldsspande – specielt for dåser ved de 2 nye 

lyn skure: 

Dette undersøges og bringes i orden. 

 

 Orienteringspunkter: 
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Orientering om ny hjemmeside: 
 

MM og HL gennemgik den seneste udvikling i hjemmesidens layout m.v. Bestyrelsen er 

meget tilfreds med Beta versionen og takker de frivillige (Erling Persson, Bent Aaes 
Jacobsen og Willy Harder) der på fornem vis har bidraget til dette. Der arbejdes videre 

med at fylde indhold i hjemmesiden og planen for udgivelsen er stadigvæk til 

generalforsamlingen i februar. 
 

Status på byggeprojekt: 

 

Status er at der pt. hjemtages tilbud, der bliver lavet en tilbygning af maskinhuset til 
bagskabe, omkostninger hertil plus til forskellige småting i og omkring klubhuset 

finansieres af midler fra kassebeholdningen. 

 
Budgetopfølgning v/kassereren: 

 

Tallene ser fornuftigt ud i forhold til budgettet. 
 

Budget 2016: 
 

Første udkast til budget 2016 blev fremlagt, der vil være enkelte justeringer inden at 
budgettet kan fremlægges på generalforsamlingen i februar. 
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Nyt fra regionalmødet v/Heine: 
 

HM har fremsendt materiale herom til bestyrelsen, af særlige ting kan nævnes, at der 

kommer et nyt reguleringssystem af handicap. Materiale om dette udsendes senere 
separat fra klubben til medlemmerne – det vil gælde fra 2016. 

 

Orientering fra baneudvalgsformanden: 
 
Baneudvalgsformanden orienterede om diverse forhold omkring banen, herunder at der i 

år er ekstraordinært mange regnorme…(!) 

 

Orientering fra Manager - herunder status på træner situationen: 
 

MM orienterede om hverdagen i klubben og praktiske problemstillinger hermed.  
 

Der er desværre endnu intet nyt på trænerfronten – vi vil hen over vinteren lede med lys 
og lygte efter en løsning inden sæsonopstart, for der skal findes en brugbar løsning.  

 

Eventuelt og næste møde: 

Næste møde: 

 14. december 2015 kl. 19:00 

Mødet sluttede kl. 21:30  

For referatet: Hans Lauridsen 

Til underskrift: 

Torben Pedersen (formand)          Hans Anthon Sørensen (næstformand) 

______________________          __________________________________________ 

Heine Madsen (Kasserer)      Hans Lauridsen (sekretær)     Torben Kjær Andersen 

__________________      ____________________    _____________________   


