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Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 11.05.2017 kl. 17.15 Sandetvej 4   
Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Jan Christensen (JC)                                                             
Brita Heesgaard (BH), Daniel Nyegaard (DN), Hans Hessellund (HH),                                                      
Michael Nielsen (MN) Poul Abrahamsen (PA), Bent Kristensen (BK), Andreas Thune (AT)   
Fraværende: Brian Moesgaard (BM)   
Referent:  Hanne Slot (HS)  
 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 

Godkendelse af sidste referat  

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og 
underskrevet  

Økonomi de første 7 måneder  

 

JR gennemgik de første 7 måneder – fornuftigt, MEN 
stadig skal vi passe meget på udgifterne og huske at vi iår 
har et 0,- budget at køre efter. Der opkræves kontingent 
igen sidst i juni. Der er sendt rykkere ud til 5 sponsorer 
som mangler at indbetale sit sponsorat for 2017.  

  
Rundtur i udvalgene  

 

HH – Begynderudvalget gør et fantastisk stykke arbejde, 
der samarbejdes! Der er pt 37 nye medlemmer på vores 
nye koncept og det fungerer efter hensigten, kun positive 
tilbagemeldinger.   

BH – Der meldes flittigt til, til vores turneringer – faktisk 
samme antal som i 2016. Uge 21 tilmeldinger begynder 
også at se fint ud. Dog kniber det lidt med Marathon 
golfen – der er møde i udvalget den 17.maj, der må det 
afgøres om det skal fortsætte.   

JC – Der er ca 20 juniorer der skal satses yderligere på de 
næste par år – juniorer med mulighed for at komme videre 
og udvikle sig. Der er tilgang til juniortruppen med 5-6 
nye iår. Det voksne hjælper-hold fungerer rigtig godt. 
1.del af Hedeslaget er afviklet og 2.del afholdes i Åskov 
den 2.juni Der er sommercamp i Give i uge 26 – 3 dage, 
der skulle gerne 8-10 juniorer med. Den 3.juni afvikles 
JDT i Åskov, hvor der vil blive brug for hjælpere til 
dagen.  

DN -Alle 3 hold har været afsted til 1.DM – 5 sejre ud af 6 
mulige – det ser lovende ud i forhold til de sportslige 
resultater. Der er stor ros til Andreas, der er mange til 
træning og en rigtig god ånd blandt spillerne. 
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Tirsdagsturneringerne kører uden problemer og konceptet 
ser ud til at virke, der er ca. 30 spillere hver gang.  

MN – Der er udarbejdet nye kontrakter, 3 årige – startende 
fra 1500,- kr.  
Udvalget mangler medlemmer !  
Der er iår kommet meget materiale ind via sponsorer – 
rigtig godt og en kæmpe støtte, men næste år skal vi gerne 
have nye kontante kontrakter i hus.   
 

Status jubilæumsugen  

 

Kristian Hansen og KJ har udarbejdet et jubilæumsskrift, 
hvilket er ved at være færdigt. Den kopieres til afhentning 
i klubben og lægges på hjemmesiden som PDF. 
Programmet for uge 21 er afpudset. Der sættes telt op på 
terassen i tilfælde af dårligt vejr og vi håber at mange vil 
deltage så klubhuset bliver for lille… :-)  
Der er rigtig store præmiesummer til alle tre turneringer 
ifb. med jubilæet.   
Journalisten fra Ugeposten har været forbi og der bringes 
en artikel i uge 20. Ang. spil billig de første tre dag, så har 
der været annonce i både Golfbladet og Golfavisen – der 
forventes at komme mange spillere.   
Vi glæder os til at modtage Karsten Maas og håber rigtig 
mange medlemmer vil komme forbi og se, hvad han kan. 
Ikke golfere er også meget velkomne til at deltage i 
showet – så kære medlemmer har i nogen i gerne vil vise, 
hvad golf også er, så er i velkomne til at invitere dem med.  

 
Evt:  

 

DN er blevet kontaktet om Åskov kunne være interesseret 
i at være vært for en Ranglisteturnering på klubplan. Det 
er lige nu i støbeskeen og DN får fuld opbakning af 
bestyrelsen til at arbejde videre med tilbuddet. 
Turneringen afholdes i 2018.  

 
Næste møde  

 

Torsdag den 6. juli kl. 17.15 – Sandetvej 4  

 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Daniel Nyegaard Hans Hessellund Michael Nielsen 
 
   
______________ _______________ ________________ ______________ 


