
 
 
 

    BESTYRELSEN 

 
Referat 

For- & Bestyrelsesmøde 9. december 2020 
 

Kl. 18:30-19:00 og 19:00-21:00 i KLG 
 
Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL), Lars Kesby (LK), Morten 
Mortensen (MM), Carsten Nielsen (CN) 
 
Afbud: Susanne Olesen (SUO), Steen Jensen (SJ) 

 
 
 
Formøde / gæst(er): 
 
Kl. 18:30 til 19:00 Ny koordinator for turneringeudvalget, Villy Petersen. 
 Atypisk sæson 2020. Alternative tiltag i 2020 gået godt. Vil gerne 

have fokus på klubmesterskab 2021 (Christian Spangsberg 
hjælper). Godt stabilt udvalg. Supporter også i SydJysk Open 
udvalg. Genoptag vintermatch 9 huller/3køller.  

 Mange tak til Villy.  
 

 
Dagsorden: 

 
 
Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 
 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde, samt 
gennemgang og opdatering af aktivitetsplan. 
Ingen bemærkninger. Aktivitetsplan følges.  
 

4. Budgetopfølgning, status årsregnskab 2020 og budget 
2021. 
Allan fremlagde budgetopfølgning/årsregnskab for 2020 som 
ser rigtig fornuftigt ud.  
Udkast til budget for 2021 blev fremlagt og der blev besluttet 
at fastholde kontingentsatserne uændret i 2021.  Ligeledes 
blev fremlagt forskellige tiltag bl.a. FN’s verdensmål, hvilket 
også vil blive fremlagt på kommende generalforsamling.  
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5. Forberedelse til generalforsamling. 
Det forventes at kunne gennemføre generalforsamlingen i stil 
med tidligere, dog under overholdelse af gældende Covid-19 
regler.  
 

6. Golfspilleren I Centrum som analyse- og arbejdsredskab. 
Punktet er overført til senere.  

 
7. Forslag fra medlemmerne.  

 
a. Et medlem henvender sig vedr. mulighed for toiletforhold i 

området ved udslagsbanen, og samme medlem foreslår 
rengøringspladsen ved de nyindrettede bagrum flyttes til 
modsatte side af bygningen af hensyn til helhedsindtrykket og 
snavs på murværk specielt på denne årstid. 

 
Toiletforhold ved udslagsbanen er tidligere behandlet, og det 
er uændret ikke med i de aktuelle prioriteringer for klubben, og 
mht. forslaget om flytning af rengøringspladsen, så er der ikke 
planer om ændringer her, men observationen er modtaget og 
noteret. 
 

b. Et medlem skriver vedr. krattet af hybenbuske langs med hul 
11, og foreslår at det bør fjernes. 

 
Forslaget er videregivet til baneudvalget, og vil indgå som 
input til den løbende plan for rydning og beskæring på banen. 

 

 
Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager.  

Morten orienterede om klubbens drift og projekter iflg. tidligere 
fremsendte til bestyrelsen.  
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter.  
Bjørn gennemgik baneoversigt ift. seneste oplæg mht. 
udbedringer, vedligehold samt prioteter også set ud fra 
tidligere rapport fra DGU-konsulent. Der er blevet tynder ud 
flere steder på banen ligesom der er gang i drænprojektet på 
hul 18.  
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3. Eventuelt og næste møde 21. januar 2021.  

Ingen yderligere kommentarer.  
 

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


