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 Referat Bestyrelsesmøde 20. januar 2022 

Kl. 19.00-21:00 i KLG 
 
Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)Susanne Olesen (SUO) Morten 
Mortensen (MM) Steen Jensen (SJ) Lars Kesby (LK) og Regina Madsen (RM)  
Afbud: Carsten Nielsen (CN) 

 
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. 
Gennemgået og deadlines justeret. 
 

4. Godkendelse af budget 2022 og status årsregnskab 2021. 
Årsregnskabet er tæt på at være færdig og viser et betydeligt overskud. 
Pr. 31.12 var der 1071 medlemmer hvilket er det højeste i klubbens 
historie. Det er en netto stigning på 67 siden 2020 og der er primært tilgang 
af seniormedlemmer. Vores Greenfee indtægter var på 654.000 som er det 
højeste indtægt nogensinde. 
 
Oplæg til budget 2022 blev godkendt med budgetteret overskud på 52.670. 
Her vil udgifterne til Greenkeeper og trænerelev stige, grundet ansættelser 
i 2021. Herudover er forbrugsafgifterne stigende, hvilket der er taget 
hensyn til i budgettet.  
Vi tager kontakt til Nordlys for at få kontakt til en energirådgiver der skal 
gennemgå vores lokaliteter og komme med vejledning til hvor vi kan spare. 
 

5. Generalforsamling 2022.  
Bestyrelsen har ingen forslag. Der er heller ikke indkommet forslag fra 
medlemmerne. Der bliver indkaldt til generalforsamling den 24. februar 
2022 på Sydvestjysk efterskole. 
 

6. Rekrutterings- & markedsføringsplan for 2022 
MM og LK gav en orientering om bl.a. rekruttering, ”en gave for livet”. Der 
bliver nogle enkelte annoncer i ugeavis og ellers bruger vi vores 
hjemmeside og de sociale medier med PR for nogle af de aktiviteter vi har i 
KLG, samt de film der er produceret. 
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7. Status projekt ”helhedsplan for 1. salen i klubhuset” 
AS orienterede om de møder og tilbud der er indhentet. Der er sket en del i 
prisudviklingen som gør at vi er nødt til at revidere vores plan, så vi får 
lavet nogle gode løsninger uden at økonomien belastes, hvilket desværre 
også betyder senere igangsættelse end forventet. 
 

8. Henvendelse fra Agriteam Varde ApS vedr. Fiskerivej 13, 6740 
Bramming - jord der evt. kan frasælges. 
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og mener ikke det umiddelbart har 
interesse.  
 

9. Forslag fra medlemmerne. 
Et medlem henvender sig med forslag om at opsætte en spritdispenser ved 
indgangen til bag-skabene ved puttinggreen.   
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og der vil hurtigst muligt blive sat en 
spritdispenser op. 
 

Orienteringspunkter: 
1. Orientering fra manager. 

MM orienterede om bl.a. vedligehold i klubhuset, vintertræning, sponsorer, 
åbent husarrangement og daglig drift i øvrigt. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder evaluering fra netop 
afholdte ”KLG-medlems information- & dialogmøde ifm. 
Banestrategien”. 
BL orienterede om banen og bestyrelsen drøftede placeringen af 
toiletvognen. Bestyrelsen drøftede de input som de deltagende 
medlemmer var kommet med til mødet den 18.1.22. SUO laver en 
opsamling af forslagene hvor det sammen med banearkitekten vurderes 
hvad der kan og bør arbejdes videre med.  
 

3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 17. marts 2022 

 
 _____________________________________________________________________ 

                          For referatet Susanne Olesen 
 

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

 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 


