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Referat bestyrelsesmøde nr. 2 – den 9. marts 2017 
Kl. 19.00 – i Kaj Lykke Golfklub 

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

 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Konstituering af bestyrelsen 
 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Torben Pedersen 
Næstformand og Kasserer: Hans Anton Sørensen  
Bestyrelsesmedlem: Heine Madsen  
Bestyrelsesmedlem og Baneudvalgsformand: Bjørn Lauritzen 
Sekretær: Hans Lauridsen 
 
Suppleanter: 

Susanne Olesen 
Allan Møller Skydt 
Lars Kesby 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Budgetopfølgning 
 
- Kører vi med 2017 budgettet, eller er der usikkerheder, der gør en 

budgetrevidering nødvendig? 
 
Budgettet er fulgt i de første 2 måneder. lll 
 

- Administrative retningslinjer og økonomistyring – fremadrettet 
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Bestyrelsen ser efter revisorernes anbefaling de administrative 
rutiner igennem I løbet af de kommende 2 uger. 
 

5. Byggeprojektet (lokalplan godkendt) 

 
Den nye baneudvalgsformand sætter sig sammen med den 
afgående og bliver opdateret på projektet. Lokalplanen er nu 
godkendt og byggeriet kan principielt gå i gang snarest 
 

6. Input fra medlemmerne 

 
Et medlem mener, der skal bruges flere penge på eliteholdet set i 
lyset af, at der nu kun er 1 hold tilmeldt. 
 
Det bliver der faktisk også, da der er afsat det samme i budgettet 
til sportsudvalget som sidste år. Retningslinjer og fordeling af 
midlerne foregår i udvalget og vil bl.a. afhænge af præstationerne. 

 
 Et medlem har meddelt, at han har talt med chefgreenkeeperen  
 om at få trapper i bunkerne på hul 11 og 17. 
 
 MM, baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen ser sammen  
 på disse bunkere og det besluttes, hvad der er af muligheder. 
  
 
Orienteringspunkter 
 

 
1. Orientering fra baneudvalgsformanden 

 
Intet nyt. 
 
 

2. Orientering fra manager 
 
MM redegjorde for aktiviteterne lige nu, som hovedsageligt er 
koncentreret om opstart af nye medlemmer. 
 
Der arbejdes også med bl.a. Company Day, som i år er rykket frem til 
den 19. maj 2017. 
 
Deltagelsen på messen i Herning var en god oplevelse, hvor vi fik delt 
en masse flyers og brochurer ud, der er allerede kommet henvendelse 
fra enkeltpersoner og grupper, så tilsyneladende har det været en 
succes. 
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Eventuelt og næste møde 

 
Ingenting 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20:00 
 
 
Næste møde afholdes:  
 
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00 
 

For referatet: Hans Lauridsen  
 
 
 

Torben Pedersen (Formand) Hans Anton Sørensen (Næstformand & Kasserer) 
 
 
 
Heine Madsen (Bestyrelsesmedlem)  Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand) 
 
 
 
Hans Lauridsen (Sekretær) 
 


