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Bestyrelsesmøde 
 

 Dato og sted: 28.11.16 kl. 17.30 i Klubhuset 

 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Brita Heesgaard (BH),  

                    Daniel Nyegaard (DN), Hans Hessellund (HH), Michael Nielsen (MN) 

                    Brian Moesgaard (BM), Poul Abrahamsen (PA) 

 Fraværende: Jan Christensen (JC) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 

Godkendelse af sidste referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen blev 
godkendt og underskrevet 
 

Lidt af hvert KSJ byder velkommen til nye i bestyrelsen og takker Gert Sørensen, 
Søren Stjernholm  og Thomas Thisted for deres store indsats i klubben 
gennem deres virke i bestyrelsen. Gert for arbejdet med sponsorerne, 
Søren for arbejdet med hjemmesiden og vores it og Thomas for 
arbejdet med elite spillerne. De belønnes hver med 2 flasker vin. 
 
JR – hvordan skal vi offentliggøre vores regnskab? Bestyrelsen 
beslutter, at regnskabet sendes på mail til alle medlemmer, da vi er 
åbne og ved at medlemmerne sætter pris på bestyrelsens åbenhed. 
 
KSJ – Søndagsturneringerne bliver igen til noget fra januar – der 
nedsættes et udvalg som Birgit Ry bliver formand for. Turneringen 
SKAL være med baglæns gunstart, da vi i weekenden har mange 
gæster, som vi også gerne skal have plads til. Her må Firkløvere fra de 
andre klubber gerne deltage. 
 
Tirsdagsturneringen er også en åben turnering, hvor Firkløvere fra de 
andre klubber må deltage. 
 
Tilbud på lynafledere til de 2 ny anskaffede skure er indhentet. 
Bestyrelsen godkender, vi skal være på den sikre side og sørge for 
folks sikkerhed. Arbejdet sættes i gang til januar.  
 
Der er indhentet tilbud/delvis sponsorat til ændring ved Driving range 
– Andreas ønsker at få lavet rum til opstilling af Trackmann så 
medlemmerne kan bruge det. Der laves også ændring ved butikken så 
vi får Fittingcenter Vestjylland i Åskov Golfklub. Alt sammen til gavn 
for både klubben og medlemmerne. Arbejdet sættes også her i gang til 
januar. 
 
Kvik fortsætter som hovedsponsor de næste to år via sponsorat til 
Sandetvej 4. 
 
Der sendes mail rundt til deltagerne af Tysklands turen, da Thomas 
Thisted har meldt afbud og ingen i bestyrelsen ønsker at stå for turen. 
Klubben føler ikke, at denne tur giver klubben noget, så hvis den skal 
fortsætte må det være i privat regi. 
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Konstituering Kristian Jakobsen: FORMAND 
 
Jan Christensen: NÆSTFORMAND, JUNIOR 
 
John Rohde: ØKONOMI, KLUBHUS 
 
Brita Heesgaard: TURNERING 
 
Daniel Nyegaard: ELITE, SPORT 
 
Hans Hessellund: BEGYNDER 
 
Michael Nielsen: SPONSOR 
 

Næste møde Lørdag den 28. januar 2017 kl. 9.00 i klubhuset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen     John Rohde  Brita Heesgaard 
 
     Fraværende 

______________ _______________ ________________ _______________ 
 
 
 
Daniel Nyegaard Hans Hessellund Michael Nielsen 
 
   

______________ _______________ ________________  


