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Bestyrelsesmøde 
 

 Dato og sted: 3.12.2015 kl 18 – Møllegården 167, Kibæk hos Kristian Jakobsen 

 Deltagere:Kristian Jakobsen, Jan Christensen, John Rohde, Gert Lindved Sørensen,  

                   Brita Heesgaard, Thomas Thisted, Birger Madsen, Søren Stjernholm, 

                   Andreas Thune, Bent Kristensen                                                                    

 Fraværende: Svend Andersen 

 Referent: Hanne Slot 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og underskrevet 

  

Lidt af hvert KJ byder velkommen og takker alle for et super godt og spændende 

arbejdsår. Han glæder sig til at tage hul på det nye år. Alle er enige om 

at KJ også skal have en stor tak for hans kæmpe indsats ! 

 

KJ takker Birger for hans bestyrelsesarbejde de sidste 2 år, hvor  

hovedopgaven har været Elite og sportsudvalget. Birger vil stå til 

rådighed i udvalget i overgangsperioden. Birger får 2 flasker vin for 

veludført arbejde. 

 

Der føres til protokol, at udtrådte bestyrelsesmedlemmer får deres 

belønning ved konstitueringsmødet kort efter generalforsamlingen – 

sådan var det også i 2014. 

 

Der er lavet ny aftale med Trehøje golfklub om gensidig ½ greenfee 

fra 1.januar 2016.  

Skærbæk Mølle golfklub ophæver alle sine aftaler i 2016, pga 

jubilæum, men sænker til gengæld deres greenfee til 200,- alle ugens 

dage. 

 

Bagmærker til Firkløver ordningen bliver lavet i samme materiale som 

vores klub bagmærker – blot med en anden farve. Alle 7 klubber har 

ens mærker. 

 

Vi har selv jubilæum i 2017 – præcis den 25.maj 2017 

Der skal nedsættes et Festudvalg til lejligheden – seddel vil blive 

hængt op i klubhuset. 

 

Eilif er i gang med at lave nye skraldespande til banen. Der produceres 

20 stk. som vil blive fordelt på banen på arbejdsdagen i foråret. 

Eilif har repareret taget på Sandetvej 4 efter GORM og vi nyder også 

godt af hans hjælp til støbearbejde på gården. 

 

KJ holder årssamtaler med personalet i uge 50 

 

Djævlegolf mødet med Brande og Give er udsat til januar måned. 

 

Status gården og gl. hul 12 BK – Der støbes sokkel til adskillelse mellem båsene 

Arbejdet skrider godt fremad. 

Der laves aftale med ejeren af gl.hul 12 om, hvordan det skal 

afleveres. Træerne på gl.hul 12 kan bruges ved hul 2 og mellem 15 og 

16. 
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Konstituering Kristian Jakobsen : FORMAND 

 

Jan Christensen : NÆSTFORMAND, JUNIOR, BEGYNDER 

 

John Rohde : ØKONOMI, KLUBHUS 

 

Brita Heesgaard : TURNERING 

 

Gert Lindved Sørensen : SPONSOR 

 

Thomas Thisted : ELITE, SPORT 

 

Søren Stjernholm : IT, KOMMUNIKATION 

 

Næste møde 16. januar kl. 9 i klubhuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Thomas Thisted Søren Stjernholm 

 

 

______________ _______________ ________________ ______________ 


