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Bestyrelsesmøde 
 

 Dato og sted: 24.10.2016 kl. 17.30 / Klubhuset 

 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), Jan Christensen (JS), John Rohde (JR),  

                    Søren Stjernholm (SS), Thomas Thisted (TT), Brita Heesgaard (BH), 

                    Gert L. Sørensen (GLS), Brian Moesgaard (BM), Berthel Vestergaard (BV) 

                    Bent Kristesen (BK) 

 Fraværende: Andreas Thune (AT) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 

  1. Godkendelse af sidste referat Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

  2. Årsregnskab gennemgang Kopi af Årsregnskabet blev uddelt og gennemgået af JR.  
Skema med nye tiltag og Leasingkontrakter blev uddelt og 
gennemgået. 
Der er revisor besøg den 1.november 
KSJ roser alle for at have været medvirkende til at vi har fået meget 
ud af alle de nye tiltag i år og at regnskabet samtidig ser fornuftigt ud. 

  3. Forslag til ny budget incl.  
      investeringsønsker 

Ny Budget forslag blev uddelt og gennemgået af JR. Der er arbejdet 
ud fra at kontingentet ikke stiger og at longdistance sænkes. Der er 
lavet et såkaldt vedligeholdelsesbudget for 2016/17.  
Ny investeringsønske er en TORO som skal leases – bestyrelsen 
godkender. JR oplyser om, at klubben forpligtiger sig overfor 
Leasingselskabet – det skal bestyrelsen være opmærksom på. 
Generalforsamlingen skal godkende kontingent justeringen på 
longdistance. 

  4. Ny internet forbindelse SS har indhentet tilbud fra energiselskabet om at få Fiber ind i 
klubhuset. Bestyrelsen godkender og giver grønt lys for at han 
arbejder videre med projektet. Ændringen vil svare til nuværende 
serviceniveau – blot meget hurtigere. 

  5. Bordet rundt BH – Evalueringsmøde i oktober er afholdt. Anderturneringen er 
udvalgets nye tiltag som der ses frem til. Ny turneringskalender for 
2017 er på vej. 
 
JC – Der afholdes evalueringsmøde i november for både junior og 
begynderudvalget. Der er ingen aktivitet lige nu. 
 
GLS – Udvalgs/evalueringsmøde afholdt i oktober. Travlt år men 
penge og materialer er kommet fint ind. GLS har lavet en visionsplan 
for udvalget og forhåbentlig som hjælp til den nye sponsorformand.  
GLS efterlyser mere samarbejde med ansatte, medlemmer og 
bestyrelsen om partnere/sponsorer som kan hjælpe klubben i 
hverdagen, enten med et sponsorat eller med billigere materialer. 
Udvalget skal besættes med en del nye udvalgsmedlemmer, da flere af 
de nuværende ønsker at blive afløst. 
 
TT – Der har været evalueringsmøde både i udvalget og i elitetruppen. 
Der er overordnet tilfredshed med udviklingen i 2016. Elite holdene 
og regionsholdene er tilmeldt næste sæson. 
Ingen aktivitet lige nu. 

  6. Dagsorden til generalforsamling Samme dagsorden bruges som tidligere 

  7. Forslag fra medlemmer Der er ingen indkomne forslag 



Side 2 af 2 

  8. Forslag fra bestyrelsen Der foreslås fra bestyrelsen at den eneste kontingentændring der 
bliver, er at Longdistance sænkes til kr. 1500,- 
Det skal dog godkendes på generalforsamlingen. 

  9. Valg til bestyrelse og suppleanter SS vælger at stoppe pga personlige årsager efter 1 år i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår Hans Hessellund som SS’s stedfortræder for 1 år. 
På valg er BH, GLS, JC og TT. 
GLS og TT stopper i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BH og JC. Nyvalg af Daniel Nyegaard 
og Michael Nielsen. Til suppleant posterne foreslås Brian Moesgaard 
og Poul Abrahamsen. 

10. Generalforsamling, indbydelser og 
      annoncer 

Der sendes annonce til aviserne til indrykning i uge 44 
Invitation til medlemmerne sendes på Golf-mail samtidig med 
offentliggørelsen. 

11. Evt. KSJ – Den nye Firkløver ordning, hvor Dejbjerg er kommet med, er 
nu underskrevet af alle klubber og der kan ikke optages flere klubber – 
før end en anden træder ud.  
 
Der laves evt. sivedræn på banetoilettet for at spare omkostninger på 
sigt. 
 
Vintermedlemskab tilbydes fra 1.nov  
Priser: 
1.11.16 – 31.03.17 = 800,- kr. 
1.01.17 – 31.03.17 = 600,- kr. 
 
 
GLS – stiller spørgsmålstegn ved, at de to nye skure ikke er 
lynbeskyttede. Han kræver at få flgs. citat ført i referatet: ”GLS og SS 
siger, at det er livsfarligt at opholde sig i skurene i lyn og tordenvejr – 
det vil vi ikke have ansvaret for som bestyrelsesmedlemmer – der skal 
lynafledning på!” 
 
JR – forslag fra et medlem om, at der kommer rygning forbudt skilte 
på skurene 
 
BK – Vintergreens bliver snart klargjort. Der har været tid til at 
renovere banen flere steder. 
 
HS – ønsker lukkedag på kontoret om onsdagen i december, januar og 
februar. Ugens andre 4 dage er kontoret åbent fra 9-13.00 

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


