
Side 1 af 4 

 
 

Bestyrelsesmøde 
 

 Dato og sted: Torsdag den 13.august kl. 17, Sandetvej 4 

 Deltagere: Kristian S. Jakobsen(KSJ)-Jan Christensen(JC)-John Rohde(JR)- 

                    Gert L.Sørensen (GLS)-Birger A.Madsen(BAM)-Bent Kristensen(BK) 

 Fraværende: Brita Heesgaard(BH)-Thomas Thisted(TT)-Andreas Thune (AT) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 
Godkendelse af sidste referat KSJ bød velkommen og referatet fra sidste møde blev 

underskrevet. 

 

Evaluering af uge 30 Uge 30 blev for klubben en helt fantastisk uge.  

Vi fik Åskov golfklub på landkortet, der var gæster fra nær 

og fjern og ALLE var ovenud tilfredse. Der var ros til både 

greenkeepere/banen, klubhuset og valget af det vi 

serverede/solgte.  

Det vi selv lærte af arrangementet, var at vi næste gang skal 

have 2 hold hjælpere pr. dag , så folk bliver serviceret hele 

dagen/aftenen. Det gjorde vi også denne gang, men det er 

meget hårdt at være der over 10-12 timer ad gangen.  

Beslutningen blev, at vi gentager succeen igen næste år – 

også i uge 30. Vi fastholder kr. 50,- i Greenfee. 

Der var stor efterspørgsel på Baneguides – det skal vi have 

fremstillet så hurtigt som muligt. 

Omsætningen i år blev kr. 50.980,00.  

Fratrukket annoncer og indkøb af mad blev resultatet kr. 

28.752,50.  

Rigtig flot og 1000 tak til alle hjælpere !! 

 

Økonomi pr. 31.07 JR gennemgik regnskabet pr. 31.7.2015. Det ser rigtig godt 

ud her 2 md. før året slutter.  

Greenfee indtægterne er stigende i forhold til sidste år.  

              Det ser ud til at vi kommer ud af 2014/2015 regnskabet med  

              et fornuftigt overskud. 

Gennemgang og status fra udvalgene JC:  

Juniorerne har været på Camp i Give.  

Åskov har haft Camp første weekend i august. Det var en 

rigtig go weekend med 25 unge mennesker. Der blev 

overnattet i klubhuset, spillet, trænet og hygget overalt. 

Andreas og JC har møde med DGU ang. juniorerne i nær 
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fremtid 

GLS: 

Der er sponsor-turnering søndag d.13. september 

Bestyrelsen SKAL deltage og møder kl.8 

Indbydelserne er sendt ud til alle sponsorer. 

Der er planer om at besøge potentielle sponsorer i Herning i 

december og januar. 

Lokal samfundet skal stadig plejes og besøges i vinter 

halvåret.  

Omkringliggende hoteller og overnatningsmuligheder skal 

kontaktes for en aftale om Greenfee billetter, da det kan 

trække folk til som ellers ikke ville besøge Åskov Golfklub. 

GLS udarbejder brochurer som han tager med. Og så skal vi 

hele tiden reklamere på vores hjemmeside med dem vi har 

aftale med om golfophold. 

BAM: 

DM status afgøres i weekenden 15. og 16. august 

Pigerne er gode i år.  

Tilslutningen til eliten er bedre i år end tidligere, det er meget 

mere interessant at deltage – skyldes helt klart nye impulser 

fra Andreas. 

 

BK: 

Det er en nødvendighed, at der ansættes en medhjælper til 

næste år. Der er fundet én til at gå med buskryderen fra 

foråret 2016, men der mangles stadig en ½ mand for, at det er 

tilfredsstillende for greenkeeperne. Der er for meget arbejde, 

de ikke når at komme i dybden med.  

KSJ roser BK for hans store indsats og banen står fantastisk 

flot med det mandskab der har været. 

Der er et stort ønske om at få egen rendegraver og BK har 

indhentet tilbud. Markedet undersøges. 

 
 

Kommende turneringer og arrangementer Der er stor aktivitet her i efteråret : 

 
Den 29.8 – Thune Golf 

Den 06.9 – Omme Lift Efterårsturnering 

Den 13.9 – Årets sponsorturnering 

Den 19.-20./9 – Klubmesterskabet 

Den 26.9 – Sdr-Omme By turnering 

Den 27.9 - Udvalgsturnering 

Den 3.10 – Afslutning onsdagsspillere  

Den 10.10 – Afslutning mandagspigerne 

Den 31.10 – Jule & 3 kølle turnering 

 

Visionsplan Den nye reviderede visionsplan som dækker fra 2015 til og 

med 2020 blev gennemgået. Den udleveres til deltagerne på 
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generalforsamlingen, og vil fremover kunne ses under 

bestyrelsen på hjemmesiden. 

 

Drøftelse af kontingent Kontingent størrelsen drøftes.  

Vi har mange goder i klubben som der ikke er brugerbetaling 

på.  

Der er mange ønsker om, at optimere og holde en go standard 

i klubben og det koster. Det skal finansieres, uden at det 

skræmmer og jager medlemmerne væk.  

KSJ og JR udarbejder forslag til budget for 2015/2016 til 

bestyrelsen, og senere til godkendelse på den kommende 

generalforsamling. 

 

Orientering af dagens møde med kommunen Der har i dag været møde med Herning kommune ang. 

tilskud til renovering af Sandetvej 4. Vores forslag bliver 

fremlagt på Kultur og fritidsudvalgsmødet i september. Hun 

var meget positiv over vores køb og kunne sagtens se de 

muligheder vi drømmer om mht. mere plads/arrangementer 

til unge mennesker, mødelokale og personale rum og 

toiletforhold til greenkeeperne. Kommunen anbefaler, at vi 

samtidig søger Lokale og anlægsfonden om midler – det 

tager KSJ sig af. Vi har fortsat ikke hørt fra Nordea fonden 

hvor der også er søgt midler. Vi har brug for ca. 250 t incl. 

værdien af eget arbejde fra medlemmerne, og gerne 

sponsorerede inventar dele. 

 

Evt. Andreas har fået endnu en kontrakt med Sdr. Felding 

efterskole. 

Han har også lavet aftale med Skjern Kristne Friskole’s  6.  7.  

8. og  9. klasse.  

Der arbejdes fortsat på at få lavet aftale med de 3 skoler i den 

gl. Åskov kommune. 

Der ønskes fortsat skiltning med hastighedsbegrænsning på 

Sandetvej i området hvor golfbanen er. KSJ arbejder videre 

med Kommunen om dette. 

Det er blevet lidt nemmere at få kontingent betalingerne i hus 

her i andet halvår. 

Der indkøbes bærbar PC til daglig turneringsafvikling, så 

kontorets computer fremover er Hanne’s arbejdsredskab.  

 

Næste møde er den 8. oktober 2015 kl.17 i klubhuset. 
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Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Birger Madsen Thomas Thisted 

 

 

______________ _______________ ________________ ______________ 


