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Bestyrelsesmøde 
 

 Dato og sted: : 05.03.16 kl 9.00 / Klubhuset 

 Deltagere: Kristian Jakobsen (KJ), Jan Christensen (JC), John Rohde (JR),                                
                    Brita Heesgaard (BH), Gert L.Sørensen (GLS), Thomas Thisted (TT),  

                    Søren Stjernholm (SS), Bent Kristensen (BK)             

 Fraværende: Andreas Thune (AT), Berthel Vestergaard (BV), Brian Moesgaard (BM) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 
Underskrift af sidste referat KJ bød velkommen og referatet fra sidste møde blev 

godkendt og underskrevet. 
Økonomi, inkl. status på Firkløver JR gennemgik økonomien for de sidste 5 mdr. Det ser 

tilfredsstillende ud og budgetterne bliver overholdt. Der 
har været henvendelse fra ejeren af hul 1 og P-pladsen om 
at jorden er til salg. KJ og JR tager fat i, at få fornyet 
kontrakten med ejeren og med ejeren af driving-range. 
Ingen køb nu ! I forbindelse med køb af Sandetvej 4 er gl. 
hul 12 nu skilt fra og der er “ryddet op” så ejeren kan 

komme til at dyrke jorden. 
Salg af Firkløver 2016 status Der er indtil nu i 2016 solgt 135 Firkløver kort. I Åskov 

har vi haft 536 gæste-runder i de 2 første måneder. Det er 
hermed vigtigt igen at pointerer at ALLE skal huske at 
bekræfte sin tid i Golfbox - både som gæst i huset, men 
også os selv som gæst i de andre Firkløver klubber. 

Status og afslutning på ny hjemmeside SS og HS har haft den sidste og afsluttende møde med 
Linette og hjemmesiden er nu overgivet til os. Det vil sige, 
at alt hvad der vedrører hjemmesiden skal igennem 
kontoret. Der afregnes og afsluttes med Linette som har 
lavet et kæmpe stort og ikke mindste flot og gennemført 
stykke arbejde for klubben. Tak og ros til Linette fra en 
enig bestyrelse !! 

Track-Mann, status og orientering Det blev enstemmigt vedtaget at lease den nye Track-
mann. AT sætter nu anskaffelsen igang. 

Arbejdsdag d.19.marts/aktivitetsplan Der er en del opgaver - BK udarbejder liste. Der opfordres 
til at man tilmelder sig dagen, så vi i fællesskab kan gøre 
banen og området omkring klubhuset og driving range klar 
til en ny sæson. 

Greeenkeeper situationen Der bliver søgt om en Greenkeeperassistent/medhjælper. 
Der er søgt på Facebook, på hjemmesiden og på 
greenkeeper.dk. Vi ønsker en timelønnet medhjælper fra 
april til oktober. Svend er på Paragraf 56 og arbejder det 
han kan holde til. 

Rundtur i udvalgene TT/Elite: har haft 1.møde med mange fremmødte. Der er 
kommet nye medlemmer med lav-hcp, så det ser rigtig 
godt ud i år. Der er første træning den 12.marts, derefter 
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hver torsdag. Der afholdes træningslejr i Lübker den første 
weekend i april. Der er go’ stemning i Elite truppen og nye 
tiltag bliver modtaget positivt. Det forventes at alle 
deltager i, hvad klubben arrangerer og at Eliten bliver en 
mere synlig og aktiv del af klubben. I år spiller man sig på 
holdet. Dog har Andreas 2 wildcards som han kan bruge til  
holdene hver gang. 
 
JC/Begynder: har haft 1. møde. Der er pt. 7 i udvalget. 
Der er åbent hus den 28.marts og træningsopstart den 
30.marts. Man træner fra 17.30 - 19.00. Derefter spiller 
man indtil 19.30 på par 3 banen for bagefter at kunne 
deltage socialt i onsdags afslutningen i klubhuset. 
Simpelthen for at få relationer og kontakt med andre 
nybegyndere. JC er i gang med at udarbejde en 
arbejdsplan til udvalgsmedlemmerne så alle ved præcis, 
hvad man står for til træning. Han informerer om den nye 
træningsform som han har lavet i samarbejde med AT. 
Andreas står udelukkende for træningen, og udvalget står 
for små træningsstationer og samværet i klubhuset efter 
træning. Det overvejes, hvordan regelprøven fremover 
skal administreres. Det tages op på næste møde som er den 
16.marts. 
JC/Junior: Udvalget er endnu ikke helt på plads. Første 
møde afholdes i nær fremtid. GÅ træning for juniorer er 
dog planlagt, alt er på plads. (GÅ=Give/Åskov elite 
træning for juniorer) 
 
GLS/Sponsor: Der arbejdes pt. på 5 nye partnere. Den 
ene er Vestjylland forsikring som er interesseret i et 
Hovedpartnerskab, hvis vi selv vil gøre et stykke arbejde. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi prøver tiltaget. Der 
skal findes 5 personer som vil ringe rundt til folk de 
kender. Der skal laves aftaler om at Vestjylland må 
gennemgå deres forsikringer.  
Overnatningsmuligheder kommer på hjemmesiden. Der er 
lavet samarbejdsaftaler med forskellige kroer og hoteller 
om Green-fee billetter, som afregnes ved brug. 
Der er i udvalget udarbejdet et partnerskab til støtte til 
Eliten. De penge der findes der, er KUN til eliten, udover 
det der er afsat i budgettet. Der kommer nye skilte op på 
den gamle sponsortavle ved indgangen til klubhuset. Det 
bliver nu til Partner-tavle. 
Baneservice: Der mangles fortsat hjælp i udvalget !! 
Udvalget sorterer fremover under KJ. Hvis der er 
problemer på banen så er det bestyrelsens arbejde at tage 
sig af det!! 

 Udvalget er udstyret med A5 ark som skal udfyldes ved 
problemer, så tager bestyrelsen efterfølgende kontakt til 
vedkommende. 
 
BH/Turnering: har haft 1.møde og planen for sæson 2016 
er klar. Positiv møde, hvor opgaverne er fordelt. 
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Marathongolf invitationen er offentliggjort og der er pt. 22 
tilmeldte. Har modtaget forslag til at genoptage 
flaghejsning til åbningsturnering. Bestyrelsen er med på 
ideen og det er hermed vedtaget at det skal være en 
tradition fremover.  
Det er af bestyrelsen besluttet, at søndagsturneringerne 
ikke afholdes igen til efteråret, der er simpelthen alt for få 
der deltager.  
 
SS/Kommunikation: har haft 1.møde, hvor drøftelse af de 
forskellige medier var på dagsordnen. Det er vigtigt at vi 
ikke kun har indefra/ud kommunikation, men at vi også 
inddrager medlemmerne.  
Instagram skal drives af juniorudvalget/Jan.  
Der laves nye mailadresser til hele bestyrelsen, da al 
korrespondance skal sikres i fælles forum.  
 
BK/Banen: Der ryddes op, alle Bæverasp er rykket op og 
der plantes på sigt nye fyrretræer i stedet for. Der er hele 
tiden noget at lave. 
 
JR/Økonomi-husudvalg: Der er nu kommet 60 km 
fartbegrænsningsskilte op på Sandetvej. Der er endnu 
engang søgt ved Kommunen om tilskud til renovering af 
Sandetvej 4. Den tages op på næste Kultur og Fritids-
udvalgs møde. 
 
AT: JR har et forslag med fra Andreas om, at han i uge 30 
vil tilbyde gæster at købe et træningsmodul til kr. 50,- 
KUN gæster og KUN om eftermiddagen. God ide da vi 
skal have noget at tilbyde i uge 30 for at trække så mange 
gæster til som muligt. 

Lys på P-plads nye kabler/renovering Projektet er udsat, men bliver lavet i 2016 så det er klar til 
vinterperioden. 

Evt. -Vandingsanlægget skal optimeres til at kunne vande 2 
greens af gangen - KJ og BK arbejder på et tilbud. 
-Der er kommet 10.000,- fra NORDEA fonden. Pengene 
der kommer skal målrettes til et par lokaler på Sandetvej 4. 
NORDEA nævner at vi er velkommen til at søge igen 
senere.  
-KVIK vil gerne være sponsor igen med et køkken til 
Sandetvej 4. 
-BoConcept kontaktes for sponsorering af møbler til 
Sandetvej 4. 
-Der er ansøgt ved Tuborgfonden. 
-Juniorafdelingen har et ønske om, at få kr. 1.500,00 til 
GÅ samarbejdet. 8 juniorer skal Body screenes, så der kan 
laves målrettede træningsøvelser til dem. Bestyrelsen 
accepterer beløbet - udover det der er afsat i budgettet i 
2016.  
-Der opfordres til at slette sig i Golfbox, hvis man 
udebliver !! Både pga. høflighed overfor medspillere, men 
også pga. statistikker som vi intern bruger i klubben 
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Næste møde 26.05.16 kl. 17.30 i klubben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Thomas Thisted Søren Stjernholm 
 
 
______________ _______________ ________________ ______________ 


