
    BESTYRELSEN 

 
 

Bestyrelsesmøde 21. marts 
Kl. 19.00 – i KLG 

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

Afbud: Carsten Nielsen (CN) og Bjørn Lauritzen (BL) 
 

Dagsorden: 
 
 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Torben Pedersen 
Næstformand: Hans Anton Sørensen 
Kasserer: Allan Skydt 
Baneudvalgsformand: Bjørn Lauridsen 
Sekretær: Susanne Olesen 
 
Suppleanter 
 1.Lars Kesby 
 2.Steen Jensen 
 3.Carsten Nielsen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Bestyrelsen gennemgik det revidererede forslag til renovering 
af forplads og klubhus. Det blev besluttet at der skal arbejdes 
videre ud fra forslagene og arbejdsgruppen ser på hvordan og 
hvad der skal arbejdes videre med, ud fra drøftelserne. 
 

4. Budgetopfølgning 
AS orienterede om status på økonomien som viser at vi følger 
budgettet. 
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5. Forslag fra medlemmerne 

Et medlem har flere spørgsmål vedr. kontrakten med 
restaurationen og foreslår at kontrakten offentliggøres så 
alle medlemmer kan se indholdet. Argumentet er at der 
ikke er så stor forståelse for restauratørernes valg af 
åbningstider m.m. og det vil ændres hvis kontrakten var 
offentlig. 
Bestyrelsen har drøftet sagen og kontrakten bliver ikke 
offentliggjort da det er et anliggende mellem bestyrelsen og 
restauratørerne. Skulle der være medlemmer der ønsker 
yderligere information kan man henvende sig til manager. 
 
Et andet medlem foreslår at der på det flotte vejviser skilt 
bliver monteret de 4 verdenshjørner. 
Bestyrelsen mener ikke der skal opsættes mere på skiltet. 
 
Et medlem foreslår at teestederne bliver renoveret – 
særlig enkelte er i dårlig stand.  
Bestyrelsen tager betragtningerne til efterretning og 
formanden tager emnet op med baneudvalgsformanden. 
Endvidere påpeger medlemmet at indspils området ikke 
bliver vedligeholdt optimalt. 
Dette ønske leveres videre til baneudvalgsformanden. 
 
Et medlem foreslår at der etableres et springvand på hul 
4. 
Bestyrelsen har tidligere behandlet lignende forslag og 
fastholder at der ikke skal være springvand på hullet. 
 

 
Orienteringspunkter 
 

1. Personalemødet 13.03.19 
TP orienterede om personalemødet.  
 

2. Opstartsmøde 13.03.19 
TP orienterede om et godt opstarts møde med en god og 
konstruktiv dialog. 
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3. Orientering fra baneudvalgsformanden – herunder status 

på anlægsprojekter og drift og vedligehold af banen, 
investeringer i fremtiden og opfølgning på planen fra 
sidste år 
Baneudvalgsformanden var ikke tilstede, men havde skrevet 
et oplæg som blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte 
oplægget fra BL omkring de kommende aktiviteter på banen, 
herunder at der ikke igangsættes renovering af greens før til 
næste år dvs. i september/oktober i 2020. 
 

4. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift. 
 

 
 

Eventuelt og næste møde 
- Begynderudvalget har holdt fastelavnsmatch der får mange 

roser fra flere forskellige medlemmer. 
- SJ spørger om der er særlige regler vedr. vandafgift – da 

Toftlund færre udgifter til dette. Formanden kunne forklare at 
det er fordi kommunerne har forskellige regler for hvornår 
man er klassificeret som landbrugsareal. 

- Kommunen har fjernet og ryddet op i beplantning ved 
indgangen til p-pladsen. Dette for at der skal være mere rent 
og der skal plantes vejtræer. 

 
 
Næste møde er onsdag den 22 maj 2019 kl. 19.00 

 
 


