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Referat bestyrelsesmøde nr. 3 – den 20. april 2017 
Kl. 19.00 – i Kaj Lykke Golfklub 

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

 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

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

3. Budgetopfølgning samt administrativt set-up 
 
Kontoret har lagt budgettallene ind i Economic økonomisystemet og er 
lige nu i gang med at lægge anlæggene ind. 
 
Vi mangler pt. 20 medlemmer for at budgettet balancerer – så dette er 
en opfordring til alle i klubben, at vi skal alle forsøge at hverve nye 
medlemmer. 
 
A11 medlemskaberne er kommet godt fra start med pt. 194 
medlemmer!  
 

 
4. Input fra medlemmerne 

 
Et medlem spørger, om hunde må medbringes i snor på banen.  
 
Bestyrelsen har behandlet dette emne flere gange og holdning er 
uændret - dette vil vi ikke tillade. 
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Orienteringspunkter 
 

 
1. Persondataforordningen, som træder i kraft maj 2018 – rammes 

klubber også af den (ved nogen noget?) 
 
Det er endnu til dels uklart, hvad implementeringen omfatter, men vi 
skal generelt være opmærksom på nogle områder herunder skærpede 
betingelser ved samtykke til at blive registreret osv. – men mere 
herom senere, når det uklare er blevet klart, vi vil dog løbende 
allerede nu opsamle de data, der kan komme på tale. 
 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 
a. Byggeprojektet – hvor er vi? 

 
Er status quo – vi mangler tilladelsen, som Robin Poulsen har bestilt. 
 
Angående banen: Greenkeeperne melder, at banen er kommet godt 
igennem vinteren og man vil inden længe gå i gang med forskellige 
vedligeholdelsesopgaver på banen. 
 
Vedrørende klubhuset / restauranten: Her bliver bl.a. lamelgardinerne 
repareret/skiftet og de lugtgener, der er fra toiletter bliver afhjulpet – 
bestyrelsen vil følge op på næste møde, at de oplistede ting, er blevet 
lavet / udbedret af de ansvarlige. 
 
Desuden skal restauranten herunder rummet ved ”baren” gennemgås 
og opryddes – der skal ikke være effekter tilstede, som ikke hører 
naturligt hjemme i restauranten. 
 
Ligeledes monteres der hurtigst muligt et gelænder ved trappen ned til 
lobbyen for an klubhuset.  

 
 

3. Orientering fra manager 
 
MM redegjorde som sædvanligt for aktiviteterne lige nu bl.a. 
forskellige arrangementer for firmaer og sponsorer samt arbejde med 
at finde nye sponsorer og samarbejdspartnere. 
 

 
Eventuelt og næste møde 
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HAS og MM redegjorde kort fra DGU repræsentantskabsmødet, som de 
har deltaget i. 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20:30 
 
 
Næste møde afholdes: Den. 6. juni 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) 
 


