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Referat bestyrelsesmøde nr. 6 – den 1. november 2017 
Kl. 19.00 – i Kaj Lykke Golfklub 

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

 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

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

3. Budgetopfølgning 
 

i. Status på medlemsudviklingen i KLG 
 

Medlemstallet er faldende, der er større afgang end tilgang, hvilket 
påvirker økonomien negativt, men positivt bidrager især A11 og E20 
ordningen, således at økonomien ind til videre er fornuftig og likviditeten 
er ganske god. 
 
Der vil blive igangsat aktiviteter for at få nye medlemmer samt en 
opfølgning de nystartede medlemmer, bl.a. ved at invitere de nye 
medlemmer fra 2017 til en aften med bestyrelsen til et evalueringsmøde 
den 6. december 2017 kl. 19.00 i restauranten. 

 
ii. Budget 2018 

  
Bestyrelsen vil mødes til et særskilt bestyrelsesmøde omkring budget 
2018 samt visionsplanen den 3. december 2017. 

 
4. Input fra medlemmerne 

 
Der er ikke indkommet noget fra medlemmerne denne gang. 
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Orienteringspunkter 
 

1. Orientering om byggeprojektet 
 
Maskinhuset er færdig dog mangler man genopretning af pladsen 
foran. hvilket er ved at blive arrangeret. 
 
Der er lavet en plan for overflytning af greenkeepernes udstyr etc. til 
det nye maskinhus, hvilket skal være færdig uge 1. Det forventes, at 
ombygningen af de gamle lokaler kan sættes i gang i uge 2 
 
Der bliver bl.a. lavet bag rum i en stor del af bygningen, ligesom der er 
ideer fremme om indendørs træningsfaciliteter med måtter og net etc. 

 
Der skal laves et depotrum til restauranten i noget af det gamle bag 
rum, således at selve restauranten og ”bar rummet” kan holdes 
ryddeligt og at der generelt kan laves et bedre restaurantmiljø. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 
 

i. Banegennemgang 
 

Der er lavet en banegennemgang, der har givet en masse input, som 
sammen med de input, der er kommet fra medlemmer, vil blive 
udmøntet i planer for baneforbedringer fremadrettet. En del af det 
bliver lavet i den kommende vinter. 
 
Vinterbanen bliver også ændret / tilpasset efter indkomne gode ideer 
fra medlemmer. 
 

3. Forpagtningsaftalen med restauranten 
 
Repræsentanter fra bestyrelsen har haft et møde med restauratørerne 
om en ny forpagtningsaftale for 2018. Rengøringen kommer i udbud, 
udbudsmaterialet hertil er under udarbejdelse, ligesom der bliver opsat 
bi måler for at adskille strømforbruget. Åbningstider er ligeledes 
diskuteret og det hele tilsammen, vil give input til en revideret 
forpagtningsaftale. 
 
 

4. Orientering fra manager 
 
MM redegjorde for aktiviteterne klubbens daglige drift.:  



    BESTYRELSEN 

 

3 

 

Det kan specielt bemærkes, at vi er ved at få lavet en energi 
gennemgang af klubhuset. 
 

 
Eventuelt og næste møde 
 
Ikke væsentlige punkter. 
 
 
Mødet sluttede ca. kl. 21:30 
 
 
Næste møde afholdes den 3. december 2017 

 
 

For referatet: Hans Lauridsen  
 
 
 

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


