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Referat fra bestyrelsesmøde 29. april 
Kl. 19.00 – BPI, Vardevej 9, Br. 

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

 

 
 
 

Dagsorden: 
 
 
 
Beslutningspunkter 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
Torben Pedersen er udtrådt af bestyrelsen, hvilket betyder at 
Lars Kesby som 1. suppleant nu er bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 
 
Formand: Hans Anton Sørensen 
Næstformand: Lars Kesby 
Kasserer: Allan Skydt 
Baneudvalgsformand: Bjørn Lauridzen 
Sekretær: Susanne Olesen 
 
Suppleanter 
 1. Steen Jensen 
 2. Carsten Nielsen 
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4. Budgetopfølgning 
Vi kom godt fra start, men Coronakrisen kommer til at påvirke 
klubbens økonomi resten af 2020 på den ene eller anden 
måde.  
Vi må i de kommende måneder forvente et indtægtstab af ikke 
uvæsentlig størrelse, da april, maj og juni typisk er de 
måneder der er flest aktiviteter i klubben.  
Bestyrelsen overvejer hvilke kompenserende besparelser der 
er mulige, f.eks. er anlægs investeringer p.t. sat på stand by. 
Det er ikke muligt at ”spå” om, hvor resultatet kan risikere at 
ende, det afhænger af hvor lang tid Coronakrisen varer, samt i 
hvilket omfang det er muligt at indhente noget af det tabte når 
vi kommer på den anden side. Dog kan vi glæde os over en 
sund og stærk økonomi i klubben. 
 

5. KLG Corona / Covid-19 
Bestyrelsen følger DGU`s retningslinjer og forholder os 
løbende til hvordan det kan implementeres I KLG. 
 

6. Forslag fra medlemmerne 
Et medlem foreslår at begrænsningen på tider indenfor en 2 
ugers periode øges til minimum 4, gerne 6. 
Bestyrelsen fastholder for nuværende den fastsatte 
begrænsning. Vi vender tilbage til normalen når forholdene 
tillader det. 
 

Orienteringspunkter 
 

1. Byggeprojekter 
Vi er stort set færdige med renovering af ankomstpladsen og 
receptionen/modtagelsesområdet, samt etablering af ny 
terrasse.  
Der arbejdes på at lave guidede tur i forbindelse med 
”Sydbanks ruten” 
Der bliver lavet lynafledning på den nye pavillon ved hul 12. 
Vi forventer at lave officielle indvielser af vores projekter så 
snart det kan lade sig gøre. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 
Vi har pt. en ledig stilling som vi forsøger at få besat. 
Vi skal investere i ny tromle som vi prioriterer fremfor andet, i 
forhold til det der er budgetteret med. 
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3. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift. 
Der arbejdes bl.a. på at sende nyhedsbrev ud til 
medlemmerne, med forord fra formanden. 
MM gennemgik kort besvarelser fra medlemmer og gæster i 
”Golferen i centrum”. KLG scorer generelt højt i 
undersøgelserne, både på besvarelser fra medlemmer og 
gæster. 
Det er usandsynligt at vi kan afholde Companyday i maj og 
der for bliver det udskudt til et senere tidspunkt. 
Demodag med Wilson-Callaway afholdes den 14 maj – med 
restriktioner og hygiejneforhold. 
 

4. Status på aktivitetsplan 
Bestyrelsens aktivitetsplan blev gennemgået og justeret. 
 

5. Evt. 
Næste møde 10.6.20 kl. 18.30 
 

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


