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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: Lørdag den 16.01.2016 kl.9.00 i Klubhuset 
 Deltagere: Kristian S. Jakobsen (KSJ)-Jan Christensen (JC)-John Rohde (JR)-Gert L. Sørensen (GLS)-    
 Brita Heesgaard (BH) -Thomas Thisted (TT)-Søren Stjernholm (SS)-Berthel Vestergaard(BV)- 
 Bent Kristensen (BK) – Andreas Thune (AT) 
 Fraværende: Brian Moesgaard (BM) 
 Referent: Hanne Slot (HS) 
 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 
Underskrift af sidste referat KSJ bød velkommen, specielt til SS som ny i 

bestyrelsen og til BV som suppleant i bestyrelsen.  

Som et nyt tiltag er suppleanterne fremover inviteret 
med til møderne, for at mindske kløften fra 
bestyrelsesarbejdet ved udskiftning og for, at have et 
par talerør mere mellem medlemmerne.  

Referatet fra sidste møde blev underskrevet. 

 
Økonomi de første 3 måneder, inkl. status 

på kontingenter 
JR gennemgik det første kvartalsregnskab for 2015/16.  
Kontingenterne kommer flittigt ind. Der bliver sendt 
rykkere ud den 20.1.16, til dem der endnu ikke har 
betalt. Deres lokale og nationale spilleret forsvinder 
indtil pengene er indbetalt. 

 
Salg af  Firkløver 2016 status Vi har i år ændret proceduren vedr. Firkløver. 

Medlemmer der har haft Firkløver i 2015 bliver 
automatisk opkrævet i 2016. Betalingerne kommer også 
her flittigt ind, men ved manglende indbetaling bliver 
deres spilleret for Firkløver, nu låst fast indtil 
betalingen er foretaget. 

 
Green-fee, aftaler 2016 orientering De nye Green-fee aftaler sendes med Bagmærkerne ud 

sidst i januar måned. GLS arbejder på at få et 
samarbejde med Danske kroer og hoteller. 

 
Udvalgenes sammensætning 2016 og status 

på medlemmer til udvalgene 
GLS: Udvalg intakt. 
Der mangles 30-40.000 kr. i forhold til sidste år – der 
arbejdes ihærdigt i udvalget på at finde nye sponsorer 
så ”tabet” kan mindskes. Der er i efteråret blevet 
udarbejdet et nyt koncept som kaldes ”PARTNERE” i 

stedet for sponsorer. Der er indtil nu lavet aftale med 3 
nye partnere i år. Tandlæge Obling & Bersang  i Skjern, 
Flügger i Skjern og Intersport i Skjern. 
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Den udendørs skiltetavle med nuværende sponsorer 
laves om så der kommer til at stå de forskellige partner-
grupper og nye ensartede skilte dertil produceres.  
Alle medlemmer opfordres til at finde nye 
sponsorer/partnere – det udløser et gavekort til shoppen 
på kr. 1.000,- til privatkøb (ved minimum sponsorat på 
kr. 2.500,-) Ved mulige nye partnere udleveres Sponsor 
mappe på kontoret, som kan udleveres til firmaet. 
 

BH: Udvalg intakt… 
men der kan sagtens bruges et par stykker mere, 
specielt ved turneringer. 
Mandagspigerne: Marianne Brændstrup træder ud af 
udvalget, Anne Marie Kristensen kommer ind i stedet. 
BH har fået ønsker om, at der afholdes et udvidet 
kursus i Golfbox. TT vil gerne afholde, men vil på 
forhånd gerne vide, hvad der skal undervises i. 

 
TT: Der er kommet enkelte nye til i udvalget. 
Første møde er afholdt. Der vil komme nye tiltag og der 
forventes, at der støttes mere op om Elite arbejdet 
generelt, hvis man er en del af holdet. Der er kommet 
nye lav hcp herrer i klubben, hvilket er meget positivt 
for udviklingen. Der arbejdes på en træningstur i år, 
hvor der vil blive arbejdet med hold ånd i klubben. Alt i 
alt nye holdninger og nye tiltag. 
Der afholdes info. møde den 11.februar med alle elite 
spillere. 
 

AT: Er glad for udviklingen i Elite truppen, da han af 
erfaring ved, at en stærk Elite også skaber en stærk 
junior afdeling – de to SKAL gå hånd i hånd.  Aftale 
med Intersport i Skjern om tøj til Eliten er næsten så 
godt som underskrevet. Det vil lette økonomien i 
udvalget, da det er en kæmpe besparelse, at få ens tøj 
sponseret. Aftalen lyder på kr. 10-15.000,- pr. år de 
næste 3 år. 
Det giver også klubben et rigtig godt billede udadtil. 
 

 

JC: Junior udvalg: Torben går ud af udvalget (er med på 
sidelinjen). Birgit Ry kommer ind. 
Begynder udvalg: udvalg intakt 
Der skal være flere åbent hus arrangementer i foråret og 
der skal annonceres seriøst med det. Ønske om, at der 
arbejdes mere på forældre MED børn, da klubben ligger 
et sted, hvor det ikke er oplagt at cykle eller gå til.  
Der afholdes opstartsmøde i begyndelsen af februar – 
TT deltager. 
 

SS: Ønsker at udvalget fremover hedder IT og 
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kommunikation. (JC er med i udvalget igen) 
SS fremlagde powerpoint omhandlende 
kommunikations-strategi. Hvad og hvordan vil vi opnå 
en ny strategi ? Hvad gør Åskov Golfklub unik ? 
Vil med indslaget gerne have tilkendegivelser om, om 
det er det rigtige der arbejdes med og mod, da vi skal 
vælge vores medier med omhu. En rød tråd og en 
holdning til det vi bruger.  
Det unikke kunne være ”den sjove vinkel” for at gøre 

noget som andre ikke gør – skille os ud. 
SS vil lave it-aftener for ambassadører, så vi har 
mulighed for endnu mere kommunikation. 
Vores nye hjemmeside blev kort præsenteret. 
ALLE roste indslaget og sagde KØR !  J 
 

BV: kommenterede som medlem: 
Han hører tit at vores bane roses for vores forhold. Der 
et tørt og det er plejet og passet. Mange er i 
virkeligheden overrasket over, HVOR tørt det er når 
andre baner er lukket pga. vand. Det skal vi være bedre 
til at få formidlet ud – hele året  !! 

 
Tiltag på bane området i 2016, hvad skal 
laves og hvad kan vi lave, økonomi 

KSJ gennemgik planchen fra generalforsamlingen med 
nye tiltag i 2016. Der kan vinkles af ved, Hjælp i 
klubhuset, Hjemmesiden, Baneguide, Skraldespande og 
Materialepladsen. 

Sandet skiftes ud i takt med at bunkerne renoveres. 
Stenmels greens på driving range skal laves i år -dette 
bliver næste tiltag. Udslagshus skal renoveres i år (ikke 
udvides) – tilbud er hjemtaget. Et lynskur skal laves 
også i år.  

 
Fonde der er søgt til Sandetvej 4 Der søges stadig fonde til Gården. Der opfordres endnu 

engang til, at medlemmerne kommer med forslag.  TT 
vil søge Tuborg fonden.  KSJ har forsøgt Rationel, de 
tilbyder vinduer til en favorabel pris.  Spar Nord, 
Velux, Mærsk og Nordea har afslået. Der afventes 
stadig positiv svar fra kommunen. 

 
Status på ny hjemmeside og Bane guide Ny hjemmeside er i luften ca. 1.februar hvis alt går vel. 

Baneguide i papirform er nu til salg – kr. 30,00 – den 
elektroniske kommer i løbet af foråret. 
AT, BK og HS er i udvalget for Baneguide. 

 
Track-mann leveres og købes til den 1.4.16 Trackmann leases fra 1.april - et redskab som Andreas 

varetager og som ALLE interesserede medlemmer kan 
få glæde af. 

 
Arbejdsdag. I marts, aktivitetsplan 

udarbejdes 
Arbejdsdagen 2016 bliver den 19.marts.  

             Svend, BK, Stinne og HS laver arbejdsplan. 
 

Green keeper situationen Der skal findes en ekstra mand til hjælp på banen i 



Side 4 af 4 

højsæsonen 6-8 mdr. på timeløn. Ole Würtz hjælper 1 
dag om ugen i 6 mdr. 

 
Turneringsplan for 2016 Turneringsplanen for 2016 er næsten klar, der mangles 

enkelte bekræftelser. 
Marathon-golf mellem Åskov, Give og Brande bliver 
den 11.juni 2016. Nærmere herom følger senere når 
planen er helt klar.  
Årets dame og herre turnering slås sammen.  
3 kølle turneringen slettes og i stedet prøver vi med 
Ande-turnering (sponsor mangles) 
Synoptik Cup foreslås og det undersøges nærmere. 

 
Lys på parkeringsplads – nye 

kabler/renovering 
             Der er fugt i lyset på p-pladsen. Det er midlertidigt  
             koblet helt fra og derfor er det naturligt meget  
             mørkt om aftenen. Det har før været et problem og  
             der skal gøres noget. Men da der ikke er sat penge  
             af i budgettet til nye kabler og lys, ledes der efter 
             en løsning. KSJ har en mulig leverandør af nogle  
             projektører, men vi skal nok selv hente dem og  
             sætte dem op. Han undersøger. 
 

Hvordan kan vi gøre brug af 

suppleanterne og hvad vil i gerne selv 

arbejde med? 

                BV vil meget gerne bidrage til bestyrelsen. Han har  
             flere bestyrelsesposter så erfaringen mangler han ikke.  
             Han bidrager også gerne ved turneringer.  
 

Evt.                 Junior og Begynder udvalgsmedlemmerne skal i år    
             have nye Polo’er. De bestilles hos Andreas. 

Der afholdes førstehjælps/hjertestarter kursus i 
klubhuset den 21.1.16. Udvalgsformændene er 
hovedsaglig inviteret i første omgang. 
TT-sørger for Golfbox undervisning til 
udvalgsmedlemmerne 
SS-sørger for it undervisning til ambassadører 
Invitation til arbejdsdag laves nu. 

 
Næste møde               Lørdag den 5. marts 2016 kl. 9 i Klubhuset 
 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Thomas Thisted Søren Stjernholm 
 
 
______________ _______________ ________________ ______________ 


