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Referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2020 
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 (CN) Steen Jensen (SJ) 
 

Afbud:  Bjørn Lauritzen (BL) 

 
 
 

Dagsorden: 
 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Bestyrelsens aktivitetsplan blev gennemgået og revideret. 
 

4. Budgetopfølgning – status på årsregnskab 2019 
AS fremlagde det foreløbige årsregnskab som, efter 
revidering, fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet 
viser blandt andet at vi har øget vores medlemstal samt at vi 
har haft flere Greenfee indtægter end året før. 
 

5. Budget 2020 – herunder anlægsinvesteringer 
AS udarbejder budget 2020 som fremlægges på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgik også hvilke 
investeringer der skal arbejdes ind i budgettet.  

 
6. Drøftelse pro træner/elev 

Det er ikke lykkedes at få en aftale med en pro træner. Der 
arbejdes videre med muligheden for at få en elev. 

 
7. FN’s 17 verdensmål – hvordan arbejder vi videre med 

temaet 
Vi nedsætter et udvalg og bestyrelsen udarbejder et 
kommissorium. 
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8. Forslag fra medlemmerne 

Et medlem foreslår at nogle af måtterne på driving range bliver 
udskiftet. 
MM orienterede om at der er nye måtter på vej. 
 
Et medlem forslår at vi slår 1 og 2 bolde sammen, især i 
weekenden. 
Dette gøres allerede, vi arbejder fortsat med at optimere det. 
 
Samme medlem foreslår at enkelte af teestederne ændres så 
de to bagerste teesteder ikke ligger så tæt på hinanden. 
Teested 62 og 59 bliver der ikke ændret noget pga. rating og 
teesteds skilte. Når vind og vejrforhold udfordrer, vil vi arbejde 
på at flytte teesteder frem, på udvalgte lange par 3 huller. 
 
Et medlem er kommet med forslag til ændring af banelukning i 
forbindelse med onsdagsmatcher.  
MM følger op på sagen og laver konkrete aftaler med 
begynderudvalgsformanden. 
 
Et medlem foreslår at der kommer trappe i bunkere på hul 16 
og 17. 
Vi tager det op i forbindelse med den årlige banegennemgang. 
 
Et medlem gør opmærksom på at vinterbanens afstande har 
været fejlangivet. 
MM orienterer om at det er rettet til. 
 
Samme medlem foreslår at slå ”dame- og herre tee” på hul 17 
sammen på vinterbanen. 
MM orienterede om at dette er sket. 
 

 
Orienteringspunkter 
 

 
1. Byggeprojekter 

Renovering af ankomst- og forpladsen kører planmæssigt, 
indenfor budgettet. 
 

2. Generalforsamling – er alt på plads? 
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. februar 2020 
kl. 19.00 på Sydvestjyllands efterskole på Kirkebrovej. 
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Indkaldelsen kommer i Bramming ugeavis i uge 6, herudover 
sendes den på mail til medlemmer samt opsalg i klubben. 
 

3. Forslag fra medlemmerne til generalforsamling 
Der er følgende forslag fra medlemmer til 
generalforsamlingen. 
1. Indkøb/ansøgning om min 2-3 hjertestarter mere. 
2 Afholdelse af 2 fredags eftermiddag match med 9 el. 18 huller 
3. Afholdelse af 3 sociale matcher om året  
4.. Generalforsamlingen afholdes på fast tidspunkt hvert år. 

 
4. Orientering fra manager 

MM orienterede om daglig drift. 
Vi arbejder på en officiel indvielse af Sydbank ruten, alle 
medlemmer orienteres når dette er fastlagt. 
 

 
Eventuelt og næste møde 
Konstituerende møde afholdes den 5.3.20 
 
 

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

 
 
 


