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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: 06.07.2017 kl. 17.15 – Sandetvej 4 
 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Brita Heesgaard (BH), 
                    Hans Hessellund (HH), Daniel Nyegaard (DN), Michael Nielsen (MN), 
                    Bent Kristensen (BK), Andreas Thune (AT) 
 Fraværende: Jan Christensen (JC), Poul Abrahamsen (PA), Brian Moesgaard (BM) 
 Referent: Hanne Slot (HS) 
 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 
1. Prøvesmagning fra ny  
    leverandør 

HH har lavet ny aftale om levering af pølser, frikadeller og 
kartoffelsalat til klubben. Ved prøvesmagning var alle enige om at 
kvaliteten svarer til tidligere leverancer, så vi skifter til Dagli’ Brugsen 
Sdr. Felding. 
 

2. Godkendelse af sidste referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Evaluering af jubilæumsugen Alle enige om, at det var en rigtig god uge med lidt af hvert for alle. 
Rigtig god fremmøde ved alle turneringer.  Flot markering af vores 
første 25 år. Ærgeligt at fremmødet til Trick-showet ikke levede helt 
op til vores forventninger, men fantastisk show og god oplevelse til de 
fremmødte.  
 

4. Økonomi situation siden sidste møde JR gennemgik de første 9 måneder, med et bud på årets resultat. Det 
lever ikke helt op til budgettet, så vi skal stadig passe meget på 
udgifterne det sidste kvartal af regnskabsåret. 
 

5. Nyt fra udvalgene BH – Der er 3 sponsorturneringer tilbage i år – derudover har vi 
udvalgs- og sponsorturnering, klubmesterskab og afslutning for 
onsdagsspillere og mandagspigerne. Der har været rigtig god 
fremmøde til alle turneringer i år, en lille fremgang i forhold til 2016. 
Marathon golfen blev annulleret og kommer ikke i gang igen. 
 
MN – Der er lavet ny 3 årig aftale med i-charge, et firma som leverer 
stander til opladning af mobiler i klubhuset.  
Sport Direct fornyet i form af tøj til 3 årig brug til eliten. 
De grønne sponsorskilte ved indgangen til klubhuset forsvinder og nye 
bliver sat op på facaden – de forventes klar inden sponsorturneringen i 
september. 
MN opfordres til, at skal i gang med at søge efter nye sponsorer samt 
materialesponsorer for, at opretholde næste års regnskab/budget. 
Der mangles stadig medlemmer til udvalget. Der indkaldes til møde i 
udvalget lige efter sommerferien. 
 
DN – Stadig rigtig god udvikling i elite-afdelingen. Vores damehold 
er i år styrket betydeligt.  Rigtig god vækst over hele linjen.  
Juniorafdelingens Fie og Dennis udvikler sig rigtig godt og fører deres 
årgange.  
Et hold mere til næste år – da mange gerne vil spille på elite holdet og 
ellers vil skifte klub. 
Det sportslige niveau er i top. 
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HH – Rigtig god fremmøde hver onsdag – turneringerne afholdes med 
en dejlig stemning blandt deltagerne. 
Nyt begynderhold igen den 9. august. Åbent hus den 6. august fra 10-
15.00, hvor begynderudvalget vil tage imod gæsterne.  
Udvalget mangler medlemmer. 
Tilmeldings fristen  til onsdagsturneringerne  ændres fra uge 28 til  
kl. 17.30 
 
KSJ – Velux medarbejderfonden og Nordea fonden er søgt om 
donation til den videre renovering af gården. 
Der er bestilt  tilfredsheds undersøgelse gennem DGU til vores 
nyuddannede golfspillere. DGU kommer gerne forbi og gennemgår 
resultatet med udvalget, så klubben får et værktøj at agere efter. 
Der er taget kontakt til færdselspolitiet ang. hastigheden på Sandetvej 
– håber de kommer og laver målinger. 
 

6. Bemanding uge 30 Der mangles stadig bemanding på nogle af tiderne til uge 30. Alle 
medlemmer opfordres til, at overveje at give en hånd med – det er 
hyggelige dage !! 
 

7. Evt AT – Ønsker par-3 banens teesteder renoveret. Opfordrer til at 
bestyrelsen tager det med i næste års budget. Det drejer sig om 10 nye 
måtter. 
 
HH – Der mangles nye gummidutter på driving range. Det besluttes at 
AT bestiller og at klubben tager udgiften. 
 
DN – Ønsker græsset om greens klippet længere ned. Vores bane er 
lige nu meget svær. 
 

8. Næste møde Torsdag den 7. september kl. 17.15 – Sandetvej 4 
 

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


