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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 i 2015 (2016)  

 

Kaj Lykke Golfklub 

 

Afholdt i Kaj Lykke Golfklub den 26. januar 2016 - kl. 18:00 

 

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) 

Afbud fra: Birgitte Nielsen (BN) 

 Beslutningspunkter: 
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3 
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Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden kommentarer. 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Godkendt uden kommentarer. 

Generalforsamling 2016 

 

Bestyrelsen melder sig klar til årets generalforsamling, da de sidste praktiske ting er så 

godt som klaret. 

Diverse input fra medlemmer:  

Et medlem ønsker, at der oprettes et IT / informationsudvalg, et sponsorudvalg samt et 

rigtigt baneudvalg. 

Bestyrelsen vil ind i 2016 evaluere behovet for udvalg og etablere de udvalg, der 

skønnes nødvendige og formålstjenstlige, vi noterer os derfor positivt medlemmets 

forslag. 

Et medlem spørger efter, hvor de træer, der bliver fældet på /ved banen, bliver af? 

Langt hovedparten hugges op til flis og anvendes på banen. 

2 uafhængige medlemmer er skuffede over, at bestyrelsen giver restauranten lov til at 

holde lukket i 2½ måned her om vinteren. 

I lighed med tidligere år har restauranten generelt lukket i vintersæsonen, der jo er lav 

sæson. Større selskaber, en klub i klubben eller eventuelt en større gruppe spillere kan 

altid kontakte restauratørerne og forhøre sig, om servering på et bestemt tidspunkt er 

muligt, ligesom hvis der er et eller andet større arrangement i gang i restauranten, så 

kan man normalt også som enkel person få servering. 

Et medlem ønsker, at der etableres en trappe i bunkeren ved green på hul 17. 
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På baggrund af henvendelsen vil TKA sammen med greenkeeperne undersøge 

mulighederne for at lette adgangen til de stejleste bunkerkanter. 

 

 Orienteringspunkter: 
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Orientering om ny hjemmeside: 
 

Et medlem har henvendt sig angående den nye hjemmeside med diverse konstruktive 

input bl.a. til frivilligt arbejde etc., men ind til videre vil vi dog bibeholde den oprindelige 
plan, da vi nu er ret langt i forløbet, nemlig at kontoret står for at lægge teksterne ind på 

hjemmesiden og at vi, som der var enighed om fra starten, har indkøbt ekstern hjælp 

hos et professionelt Web firma, der har lavet fine golfhjemmesider for andre klubber 

dette simpelthen for at få inspiration fra en professionel udbyder. 
 

Vi forventer at kunne præsentere hjemmesiden til generalforsamlingen og officielt gå i 

luften 1. marts 2016. 
 

Hjemmesiden vil løbende, når vi er gået i luften, blive evalueret sammen med relevante 

grupper / personer i klubben og der vi blive lavet tilretninger, om dette skønnes 

nødvendigt. Vi regner ikke med, at hverken vi eller de personer, der ind til nu har haft 
indflydelse på hjemmesiden, nødvendigvis har fundet de vise sten i første hug og da 

siden ikke er statisk, men kan og skal udvikles, vil dette også ske fremadrettet. 

 
Status på byggeprojekt: 

 

Vi er desværre løbet ind i visse problemer omkring udvidelsen af maskinhuset, således at 
vi ikke på nuværende tidspunkt helt ved, hvad det ender op i, med hensyn til hvad vi må 

og ikke må – det er noget med byzone og landzone. Der skal muligvis en helt ny 

lokalplan til og det koster en del penge, som vi helst ikke vil af med! Vi arbejder derfor 

hårdt med sagen. Det kan muligvis også have indflydelse, på det vi vil bygge, så vi agter 
at aflyse indkomne tilbud fra håndværkere og indhenter nye tilbud, når vi har 100 % 

klarhed over, hvad vi må/kan opføre. 

 
Fiskeret – har vi hørt yderligere: 

 

Vi har ikke hørt yderligere i sagen. 
 

Budgetopfølgning v/kassereren: 

 

Vi afslutter 2015 med et pænt resultat over budgettet. 
 

Regnskabet vil i løbet af få dage blive uploadet på hjemmesiden. 

 

Orientering fra baneudvalgsformanden: 
 

Havde ikke noget specielt denne gang (vintersæson) 

 

Orientering fra Manager - herunder status på træner situationen: 
 

MM orienterede om hverdagen i klubben og praktiske problemstillinger hermed.  
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Eventuelt og næste møde: 

Ikke noget. 

Næste møde:  

Kort tid efter generalforsamling afholdes et konstituerende møde. 

  

Mødet sluttede kl. 19:45  

For referatet: Hans Lauridsen 

Til underskrift: 

Torben Pedersen (formand)          Hans Anthon Sørensen (næstformand) 

______________________          __________________________________________ 

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

__________________      ____________________    _____________________   


