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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: 26.05.16 kl. 17.30 / Klubhuset 

 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), Jan Christensen (JC), John Rohde (JR), Gert L. Sørensen(GLS),  

                       Søren Stjernholm (SS), Brian Moesgaard (BM), Bent Kristensen (BK), Andreas Thune (AT) 

 Fraværende: Brita Heesgaard (BH), Thomas Thisted (TT), Berthel Vestergaard (BV) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 

Dagsorden: Beslutning: 

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

2. Økonomi status pr. 30.04.16 JR gennemgik regnskabet pr.30.4.16 der på nuværende ser fornuftigt 

ud MEN vi skal passe på vores udgifter fremadrettet !! Udgifterne 

SKAL overvejes. Der køres næste kontingent opkrævning pr. 1/7. 

3. Orientering ved formanden KSJ og JR har besøgt vores udlejere og fået genforhandlet 

lejekontrakterne så de nu er gældende minimum 10 år frem med 

fastsatte beløb. Pavalionnen hos Greenkeeperne er nu Åskov 

Golfklubs ejendom. 

 

Vores Baneservice-hold har været på kursus i Herning, det var en 

lærerig og succesfuld aften. Vi kan lære mere endnu, men nu er vi 

mere rustede til opgaven. Der arrangeres ny møde i udvalget snarest. 

 

Regionsgolf holdene er godt i gang. Udfordringen er, om holdene skal 

vælges ud fra det sportslige – altså HCP eller det sociale, hvor alle på 

listen kommer til at spille. Der blev drøftet, hvad der er rigtigt og hvad 

der er forkert…eliten har haft samme udfordring og kører nu efter det 

sportslige.  Mange mente, at man må yde for at nyde.  

 

Banen står lige nu fantastisk flot, vi har fået ansat kvalificeret 

arbejdskapacitet der fungerer. Det er aftalt med Greenkeeperne at 

renovering af gl. green på hul 18 venter til efteråret. Der skal plantes 

nye træer på banen til efteråret, hvor vi arrangerer en plantedag. Der 

kommer nye brædder på broen ved hul 2. 

 

På planchen fra generalforsamlingen kan der nu vinkles af ved, hjælp 

til banen. Der mangles pt. kun 3 punkter – stenmelsgreen på 

drivingrange, hegn v/drivingrange og renovering af udslagshuset – 

hvilket der bliver vores næste projekter. 

4. Status på Lyn-skure 2 lynskure er indkøbt. Endelig placering skal bestemmes. Der skal 

findes et hold til at samle skurene. GLS er tovholder på projektet. 

5. Klargøring til Marathon Golf d. 11.juni Marathon golf – vores helt nye tiltag. Lige nu er der 49 tilmeldte. Der 

afholdes sidste møde mandag den 5.juni. KSJ er starter her i Åskov 

ved første hold kl 4.30. Tove og Stinne sørger for at spillerne får 

morgenmad med ud på banen. HS sørger for det økonomiske som skal 

foregå her i klubben. Vi glæder os til at være med til at sætte noget nyt 

i gang. 

6. Status på Sandetvej 4-aktivitetsplan og 

kalender 

Vi har et ønske om at stuen og soveværelset skal stå klar senest i vores 

jubilæumsuge næste år. De 10.000,- som vi har fået af NORDEA 

fonden er stadig øremærket til disse to rum.  

Stark Skjern er spurgt ang. lofter – der afventes svar. 

Velux-medarbejder fonden er søgt om vinduer til gårdsiden – der 

afventes svar. 

7. Bemandingsplan uge 30 Der hænges liste op med bemandingsplan, hvor vi opfordrer rigtig 

mange til at skrive sig på !! Det er rigtig hyggeligt at være her i denne 
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uge !! 

Planen er, at der skal være 3 personer på hvert hold. 

2 hold hver dag, med overlap af en time. 

2 personer til køkkenet og 1 person til baneservice/salg. 

Første hold fra 10-14.30 

Anden hold fra 13.30-18.30 

Der annonceres i Golfavisen og Golfbladet. Greenfee 50,- kr pr. dag - 

alle 7 dage. 

8. Rundtur i udvalgene JR-der indkaldes snarest til en havedag og inden uge 30. Huset på hul 

1 skal males og vindue skal skiftes. Sternen på klubhuset skal males. 

 

GLS-udfordring med at enkelte partnere har sagt fra til næste år. Der 

er dog fundet 15 nye iår, 5 af dem er hovedpartnere. Derudover er der 

fundet 5 til Eliten som de selv har fundet. SPORT DIRECT vil have 

billede af hele eliten, det SKAL gøres – planen er nu den 4.6.16, da vi 

har indgået en kontrakt med dem som SKAL overholdes. 

På p-pladsen er der reserveret pladser til hovedpartnere – disse pladser 

bedes respekteret, da det er med i deres kontrakt.  

 

SS-Der opfordres til at vores nye mailadresser bliver brugt i stedet for 

vores private.  

Et nyt tiltag kunne være at der nedsættes et arrangementsudvalg til at 

varetage arrangementer og lign. i vinterhalvåret. SS vil forsøge at 

finde én udenfor bestyrelsen som kunne være interesseret og som har 

mange gode ideer i gemmerne. 

SS oplyser at hjemmesiden bliver flittigt brugt og at han kan se, at 

forsiden er der, hvor der har været flest besøgende. Dernæst 

turneringssiden. 

 

JC-Begyndere: Der er startet 13 i alt indtil nu iår. Der er åbent hus 

hver onsdag fremover. Onsdagsturneringerne kører fint med rigtig 

mange deltagere. Rigtig god hjælp af udvalgsmedlemmerne. 

Juniorer: 15 nye iår. Hedeslaget i Åskov den 3.6.16 

Der er en helt fantastisk forældre opbakning til alle arrangementer. 

 

TT-Tysklandsturen gik rigtig godt og der planlægges allerede nu en ny 

tur. Turen kører som klub i klubben, klubben tjener ikke penge på det-

det er en privat tur. 

 

BH-Stor fremskridt i deltagere til turneringerne iår i forhold til sidste 

år-rigtig positivt. Pink Cup er afholdt med et rigtigt flot resultat – i alt 

kr. 17.840,-  blev samlet ind til Kræftens bekæmpelse.  Dame og herre 

turneringen blev afholdt i hyggelig stemning og med god mad. BH 

føler at den gode stemning i Åskov er vendt tilbage, hører kun godt fra 

alle ! 

9. De ansatte har ordet på skift AT-Boldopsamlings problemet i weekenderne skal løses – AT vil 

rigtig gerne have hjælp – alternativet er at der ikke er bolde i 

weekenderne.  

Vi skal være bedre til at tage billeder til vores netværk – det vil skabe 

mere synlighed, gerne billeder med personer-det skaber liv. 

AT har fået pris på udstyr til udlejning. Både til 18 hullers banen og til 

brug på vores Pay and Play bane. Beslutningen om anskaffelse ligger 

nu hos bestyrelsen. 

 

BK-ønsker at der ved næste budgetlægning bliver taget højde for at 

der skal afsættes flere penge til græsfrø. Der er taget tilbud hjem på 

leasing af ny traktor, den gamle kan ikke mere. Der arbejdes flittigt på 

banen – lige nu med at renovere de gamle teesteder. 

Alex ønsker sommerferie. Niels Christian og BK er her hele 

sommeren.  

 

HS-Der bestilles nyt indmad til vores hjertestarter. 

Vi har et problem ovre ved vores Buggy plads. Der er flere der ønsker 

plads til scootere. Vi har ikke strømkapacitet der kan trække de 4 der 
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er der nu. Aftalen bliver at de skal flyttes over på Gården, da der er 

mulighed for strøm til alle. INTEGO trækker kabler i næste uge og de 

involverede  informeres. Overdækning laves til efteråret, indtil da må 

de klare sig med egen indkøbt presenning til formålet. 

10. evt. Vores øl/sodavands automat fungerer ikke optimalt, den er alt for tit 

ude af drift. Der undersøges, hvad en ny vil koste med dankort. JR og 

GLS tager kontakt til Carlsberg. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Birger Madsen Thomas Thisted 

 

 

______________ _______________ ________________ ______________ 


