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Referat Bestyrelsesmøde 20. august 2019 
Kl. 19.00 – i KLG 

 
Deltagere: Torben Pedersen (TP), Bjørn Lauritzen (BL)Hans Anton Sørensen (HAS), Susanne Olesen 
(SUO) Lars Kesby (LK) Carsten Nielsen (CN)Steen Jensen (SJ) Morten Mortensen (MM)  

Afbud: Allan Skydt(AS) 
 
 

Dagsorden: 
 
Beslutningspunkter 

1. Orientering fra begynderudvalget. 
Tonny Sønderup kunne berette at der har været knap 80 nye 
og det har været et stort arbejde for begynderudvalget, som 
består af 16 personer. Der er på nuværende tidspunkt ca. 40 
af de nye der har indmeldt sig i klubben.  
Vi drøftede hvordan vi kan udvikle arbejde. Det er vigtigt for 
bestyrelsen at vores tilbud til begyndere er det samme, så alle 
har samme muligheder.  
Bestyrelsen har besluttet at begyndere bliver frigivet til 
handicap 72 og ved første indmeldelse i golfklubben, betales 
der et forholdsmæssigt kontingent i det halvår man indmeldes. 
Endvidere vil vi i år give de ny medlemmer en gaveæske (en 
gave for livet) som de kan give videre til venner og bekendte. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 

4. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Projekt vedr. ny ankomst- og forplads bliver igangsat efterår 
2019. MM sørger for projektinformation til klubbens 
medlemmer. Det undersøges endvidere om der er fondsmidler 
vi kan søge som supplement. 
 

 
5. Budgetopfølgning 

Bestyrelsen gennemgik den af AS udarbejdede 
budgetopfølgning. Det ser fortsat fornuftigt ud og vi følger stort 
set budgettet. 
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6. Forslag fra medlemmerne 

 
- Et medlem foreslår at der også laves et hulspils 

klubmesterskab. 
 Dette videregives til turneringsudvalget. 
 

- Et medlem ønsker at der etableres rigtige teesteder til 
vintergolf på hul 13 og 14, som erstatning for måtterne.  
Vi anser ikke måtterne for et problem og opfordrer til at 
medlemmer teer op ved siden af. 
 

- Samme medlem foreslår at greenkeeperne klipper fra hul 18 
og bagud, så spillet generes mindst muligt. 
Forslaget videregives til greenkeeperne, som i forvejen 
forsøger at minimere generne for golfspillerne men samtidig 
optimere deres arbejdsdag. 

 
- Et medlem spørger hvorfor restauranten har lukket hver fredag 

i en måned i sommerferieperioden og foreslår at det i stedet er 
mandag der er lukket. 
Bestyrelsen tager emnet med til drøftelserne med 
restauratørerne. 

 
- Samme medlem vil gerne vide hvad de skilte der på banen er 

markeret med tallet 18, betyder. 
MM oplyser at det er junior tee til juniorbegyndere. 

 
- Et medlem spørger til status på alternative toiletfaciliteter og 

henviser til at emnet tidligere har været drøftet. 
Bestyrelsen arbejder fortsat med en toiletløsning, men 
afventer ansøgninger til diverse fonde m.m. 

 
 
Orienteringspunkter 
 

1. Orientering fra baneudvalgsformanden 
Herunder drøftelse af årshjul for banen  
BL orienterede om banen, greenkeeperstaben, investeringer, 
opgaver og plejeplan. 
BL og chefgreenkeeper har hvert år en gennemgang af banen 
hvor det aftales hvad der skal arbejdes med. 
Hans Erik inviteres med til næste møde hvor vi afrunder året. 
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2. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift. 
 

 
 

Eventuelt og næste møde 
 

- Bestyrelsen vil invitere juniorudvalgets tovholder til et 
møde. Vi bestræber os på at komme rundt om alle 
udvalgene og invitere formændene til møde, i løbet af den 
kommende periode. 

- Der bliver sendt mail rundt til alle medlemmer i.f.t. at få 
hjælp til baneservice som SJ vil være koordinator for. 

- Vi følger op på oplysningsmateriale om dresscode, så alle 
er oplyst om dette. 

- Næste møde 24. oktober 2019 kl. 19.00 
- Forslag til temadag 7. december 2019 kl. 9.00  

 
 
 

For referatet: Susanne Olesen  
-

______________________________________________________________ 
 
 
 

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


