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Bestyrelsesmøde 22. maj 
Kl. 19.00 – i KLG 

 
 
 
 
Deltagere: Torben Pedersen (TP), Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt(AS), 
Susanne Olesen (SUO) Lars Kesby (LK) Morten Mortensen (MM) Carsten Nielsen (CJ)

 
 
Afbud: Steen Jensen (SJ) Bjørn Lauritzen (BL), 
 

Dagsorden: 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Hver gang vi har et projekt bliver dette også oprettet i 
regnskabet, således at der er tydelighed og økonomien er 
adskilt. 
 

3. Økonomi omkring etablering af ”multirum” og hygge-
/klubfaciliteter 
AS gennemgik økonomien på de to projekter. Bestyrelsen 
besluttede at godkende begge projekter. 
Vedr. ”Multirum” har vi fået 50.000 i fondsmidler fra SE. 
Resten finansieres via det eksisterende budget. 
Vedr. hygge/klubfaciliteter bliver dette finansieres via det 
eksisterende budget. 
Begge projekter blev godkendt af bestyrelsen. 
 

4. Input fra medlemmerne 
Et medlem ønsker at det er muligt at tage flere gæster med til 
halv pris. Bestyrelsen følger udviklingen i omkringliggende 
klubber, men fastholder den nuværende praksis. 
Samme medlem forespørger om der kan laves et tilbud i 
sommeren med billig Greenfee og mad. Vi overvejer løbende 
hvad der kan laves af tiltag og arrangementer. 
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Et medlem spørger hvordan der gives vejledning til gæster i 
klubben/restauranten, der anvender f.eks. puttinggreen. 
Bestyrelsen er opmærksom på problemet og det er ikke tilladt 
at gæster bruger vores faciliteter uden forudgående aftale med 
manager. Restauratørerne gøres opmærksom på at informere 
deres gæster om dette. 
 
Et medlem spørger om indsamling af bolde kan ske på 
tidspunkter, hvor der ikke er så stort pres på driving range. 
Vi er opmærksomme på udfordringen og henstiller til at 
boldopsamling sker på tidspunkter hvor der er mindst pres på, 
når dette er muligt.  
 
 

5. Budgetopfølgning 
AS gennemgik budgettet. 
Vi følger budgettet meget fint og der er ingen grund til 
bekymring. 
Medlemsudviklingen følges dog tæt og bestyrelsen drøfter 
hvilke tiltag der kan iværksættes for, på længere sigt, at øge 
indtægterne/ skabe balance. 
Bestyrelsen drøftede endvidere hvilke opgaver der skal 
prioriteres i forhold til vedligehold af bygninger. Det blev 
besluttet at der bliver skiftet vinduer i lounge området inden 
vinter. 
Bestyrelsen besluttede at der er afsat dispositionsret på 
20.000 af til Morten og Hans Erik. Formanden og kasserens 
dispositionsret i fællesskab, er 50.000. Alt herudover skal 
besluttes i bestyrelsen. 
 

Orienteringspunkter 
 

1. Orientering om samtaler med Vejen og Varde omkring 
restaurationsdrift, rengøring mv. 
TP orienterede om Vejen og Vardes aftaler med restauratører 
omkring drift, rengøring m.m. for at vi har et 
sammenligningsgrundlag. 
 

2. Samarbejdsaftale med restauratørerne. Carsten/Susanne 
orienterer. 
Der har været afholdt et opfølgningsmøde med restaurationen 
vedr. driften og vi har besluttet at vi fortsætter uændret og 
vender tilbage til det i efteråret. 
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3. Resultater fra diverse støtteansøgninger 
TP orienterede om at der er ansøgt og modtaget fondsmidler 
fra SE og Sydbank.  
Vi har nedsat en gruppe der arbejder videre med at få 
yderligere støttemidler til projekter. 

 
 

4. Orientering omkring banen 
Baneudvalgsformanden havde sendt orientering på mail. 

• Bestyrelsen besluttede at sætningsskaderne ved terrassen 
skal udbedres. 

• Der er bestilt nye mærker til alle skilte vedr. nye nøgler. 

• Tee 49 på hul 13 var planlagt til at skulle flyttes i april 
Bestyrelsen rykker for en ny deadline. 

• Herudover er der stor ros til banen. 
 

5. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift. 
 

 
 

Eventuelt og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 13. august kl. 19-21 
 

 
 
 
 

For referatet: Susanne Olesen  
 
 
 

Torben Pedersen (Formand) Hans Anton Sørensen (Næstformand) 
 
 
 
Allan Skydt (Kasserer)  Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand) 
 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 

 


