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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: 07.09.2017 kl. 17.15 – Sandetvej 4 
 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Brita Heesgaard (BH), 
                    Hans Hessellund (HH), Daniel Nyegaard (DN), Michael Nielsen (MN), 
                    Poul Abrahamsen (PA), Brian Moesgaard (BM) 
                    Andreas Thune (AT), Bent Kristensen (BK) 
 Fraværende: Jan Christensen (JC) 
 Referent: Hanne Slot (HS) 
 
 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 
Godkendelse af sidste referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og 

underskrevet 
 

Økonomi status for 11 måneder JR gennemgik regnskabet for de 11 måneder der er gået. 
Trods udbygning af driving range og lynsikring af skurene 
- som ikke var med i budgettet - ser regnskabet fornuftigt 
ud, men vi skal stadig passe på den sidste måned af 
regnskabsåret. Varesalget i klubhuset er i positiv 
udvikling. Baneudgifterne har i år været minimale. JR’s 
bud er et 0 hvis budgettet overholdes. 
 

Rundtur i udvalgene MN – møde afholdt i sponsorudvalget mandag den 
4.september. Mogens har valgt at stoppe i udvalget – der 
mangles derfor stadig folk. Der er i øjeblikket kontakt til 
Bechs Hotel, Kibæk Pizza/Kebab og Klods Hans. Hotel 
Jernbanegade i Kibæk laver ikke mad, men er 
interesseret i Golfarrangementer. Der er lavet aftale med 
OK Benzin om at støtte Åskov GK – så alle medlemmer 
opfordres til, at få et OK kort eller lave eksisterende kort 
om, så man støtter klubben. Der er tegnet sponsoraftale 
med Kims Køreskole og Guideline som begge gælder fra 
september 2017. Skjern Serigrafi sponsorer nye tavler 
ved indgangen til klubhuset med alle sponsornavne – det 
står klar til årets sponsorturnering. De gamle grønne skilte 
fjernes samtidig. 
 
DN – Virkelig gode sportslige resultater i år i forhold til 
klubbens størrelse.  
Dameholdet har vundet alt incl. oprykningskampen – de 
rykker nu op i 3.division. 
Herrer 3. division ender på en 3.plads og bliver i 3.division 
Herrer kval. rækken ender på en 11.plads og bliver i kval. 
rækken 
Regionsgolf B går flot videre til regionsfinalen men går 
ikke videre derfra. 
Veteranholdet går videre til DM som afvikles i Viborg den 
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15.september. 
Dennis har opnået en 2.plads ved DGU’s 
årgangsmesterskaber 
Fie har opnået en 3.plads ved DGU’s 
årgangsmesterskaber 
Cecilie og Daniel deltog i DM i slagspil. 
Dorthea er et år i USA, hvor hun vinder medaljer og får 
flotte scores. Hun er tilbage i klubben igen efter 
sommerferien. 
Det er besluttet at der til næste sæson oprettes endnu et 
herrehold i Kval. rækken. Der vil blive et 1. og et 2. hold, 
hvor man skal spille sig på. 
Der er rigtig god stemning over hele linjen i år! 
 
HH – Sidste hold for i år gik i gang onsdag den 6.9.17 
Med det hold er der kørt 51 nye igennem i år. Konceptet 
virker efter hensigten og må være det vi fremover bruger. 
Rigtig gode hjælpere i udvalget – kan sagtens bruge flere 
– da der gerne skal være flere til at kunne afvikle selve 
onsdagsturneringen. Afslutningsturneringen for 
onsdagsspillere bliver lørdag den 30. september – 
invitationen kommer snart ud til alle.  
 
BH – Udvalget intakt. Der indkaldes til evalueringsmøde i 
efteråret. Der mangles én sponsorturnering i år – 
Brugsens Andeturnering den 4. november. 
 
JR – Foreslår en ny runde førstehjælp da det til januar er 
2 år siden sidste undervisning. Det besluttes, at JR tager 
kontakt til Karin som var her sidst.  
 
KSJ – Oplyser at der i september afholdes møde med 
Andreas om fornyelse af trænerkontrakten. 
Den 23. sept. - 50 års jubilæumsreception i Dejbjerg GK, 
hvor KSJ og HS deltager. 
Der er i oktober regionalmøde og møde i Firkløver 
gruppen. 
 

Bestyrelse nu og efter generalforsamling KSJ – stopper efter eget ønske i bestyrelsen og ønsker 
ikke genvalg 
JR – stopper efter eget ønske i bestyrelsen og ønsker 
ikke genvalg 
 
DN – stopper i utide i bestyrelsen efter eget ønske pga. 
private årsager 
 

Budgetlægning for ny regnskabsår JR og KSJ gør årets regnskab færdig og kommer med et 
oplæg på næste års budget. 
 

Tiltag der skal med i budgettet Tiltag i store træk: 
- Måtter til par 3 banen 
- 1000 logo bolde 
- Driving range bolde 
- Rendegraver byttes til 2 andre og mindre maskiner 
- Søen på hul 17 og wast area renoveres 
- Bunkersand 

Der afholdes møde med BK inden budgettet udarbejdes. 
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Klubmesterskab Det aftales at dame og herre rækken er åbne rækker for 
alle. 
 
Note fra DGU: 
DGU anbefaler, at det ikke tillades en spiller at deltage 
i flere Stableford/netto-turneringer samtidig. En 
juniorspiller må således vælge, om han vil deltage i 
juniorklassen eller dame/herreklassen, hvis turneringen 
spilles samtidig i begge klasser. 
 

Søndagsturneringer Der arbejdes på at finde et udvalg til 
søndagsturneringerne. Bemærk – det vil være baglæns 
gunstart og det er for ALLE uanset hcp. 
 

Generalforsamling Torsdag den 16.11.2017  
 

Evt. AT – arrangement med Sdr. Omme skole i uge 39, hvor 
der mangles hjælpere. 
Tænker at tage kontakt til ældre sagen om et 
medlemskab på par 3 banen. 
 
KSJ - tager kontakt til DGU om rating af begge baner. 
 

Næste møde Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 18.00 – Sandetvej 19  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

     Fraværende 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Daniel Nyegaard Hans Hessellund Michael Nielsen 

 

   

______________ _______________ ________________ ______________ 


