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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: Den 18.marts 2015 i Klubhuset 
 Deltagere: Brita Heesgård (BH), Jan Christensen (JC), Gert L. Sørensen (GLS), Thomas 
Thisted (TT),  Kristian S. Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Birger Madsen (BAM) 
 Referent:  Hanne Slot (HS) 
 
 

Dagsorden: Beslutning: 

 
Godkendelse og underskrift af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde og 
generalforsamlingen 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Status på medlemmer, hvor mange har 
vi mistet PT 

JR gennemgik en oversigt over udmeldelser og reguleringer i 
medlemsskaren. Pr. 18.marts har vi 28 fuld tidsmedlemmer  der er 
udmeldt og pr. 1.7 ved vi, at der kommer 11 mere.   
Der er 13 der bliver ekskluderet nu her pga. 3.rykker 

Økonomi 
 

Med de omrokeringer og udmeldelser der har været indtil d.d, mangler 
vi ca. 65.000,00 i kassen – i kontingenter. 
Vi skal være bedre til at gøre vores medlemmer opmærksomme på at 
man kun kan melde sig ud af klubben pr. 01.10 hvert år !! 
Budget opfølgningen blev gennemgået. Vi følger Budget PT. 

Evt. køb af materiale gården Kristian Hansen og KSJ snakker med arvingerne 
Køreplan for arbejdsdagen Bent og Svend har lavet en arbejdsplan. De uddelegerer arbejdet på 

dagen. 
Indtil nu er der 37 tilmeldte. 

Åbnings turnering Tilmeldingen er godt i gang. Øl præmierne fra Carlsberg er på vej og 
Andreas har lavet gavekortene.  
TT står for indtastningen af scorekort.  

Status på arbejdet i sponsorudvalget GLS orienterer om at Kibæk Hotel er stoppet som sponsor, men at 
Bech Hotel fremover er vores madleverandør. Han har fået en del 
”små” sponsorer også, så de penge vi mister på Kibæk Hotel er 
kommet ind igen ved nye aftaler. 
Breve, greenfee kort og fakturaer pakkes til sponsorerne lørdag på 
arbejdsdagen. 

Status på eliteudvalget samt regions golf Der er 3 elite hold.  
2 herrehold og 1 pigehold.  
Eliteholdene er et tilbud klubben gir til de bedste spillere. 
Holdene får lektioner hos Andreas, for at lære hinanden at kende. 
 
Der er mange tilmeldinger i B og C rækken i regionsgolf, men  
D rækken halter lidt. 
Vi opfordrer hermed til, at ALLE som har lyst ikke skal holde sig 
tilbage. 

Status i turneringsudvalget Udvalget havde møde den 16.marts hvor turneringerne blev fordelt. 
BAM og TT finder folk til DM turneringerne. 
JC finder folk til Junior JDT 
Søndagsturneringerne nedlægges evt. fra efteråret 2015. De ansatte og 
bestyrelsen har brug for en pause, så hvis ikke der er et udvalg der 
ønsker ansvaret for søndagsturneringerne, slutter de, økonomisk vil 
det sikkert ikke være en forringelse, alle vore medlemmer kan jo 
fortsat spille en runde golf privat. 

Status i begynderudvalget Der er pt. 8 nybegyndere. Sidste år havde vi ingen på nuværende 
tidspunkt.  
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Andreas og TT har lavet en ny ”prøve” for at gøre golf sjovt. Ingen 
eksamener fremover – kun regelprøven gennem Oswald. 
Der prøves i år med ”golfkørekort på en weekend”.                           
Det bliver den 9. og 10. maj.  
 
TT opfordrer alle – også alle medlemmer – til at finde og fortælle de 
gode historier og oplevelser vi har i klubben. Det giver god og positiv 
energi !! 
Udvalget mangler medlemmer, så sidder der nogen derude og gerne 
vil hjælpe hører vi gerne fra jer !! 

Status i juniorudvalget JC fortæller at der er et tæt samarbejde med Give. GAA (Give og 
Åskov) er ikke et elite samarbejde, men et sted hvor dem der går 
seriøst meget op i golf kan være med.  
Andreas er fantastisk til juniorerne og har et godt tag i dem alle. De er 
med i undervisningen som aldrig før. JC glæder sig meget til det 
fantastiske program Andreas har lavet. 
JDT turneringen er i DGU regi. Bent tager sig af det praktiske på 
banen. 

Eventuelt KSJ er positiv mht. 9 huls turneringen om tirsdagen, sikker på det 
bliver en succes. 
 
Der annonceres ang. uge 30, hvor greenfee koster 50,00 hele ugen. Vi 
skulle gerne samle nogle hjælpere til at servere og servicere gæsterne 
jævnt over hele ugen så alle får en god oplevelse. 
 
Der opfordres til at ALLE blæser sine sko af inden man går ind i 
klubhuset. Man ser også helst, at kosten der står ved blæseren bruges 
og der fejes efter hver brug !! 
 
Da vores klub får meget ros, vil vi gerne at ALLE medlemmer ser 
efter faciliteterne i og omkring BYGNINGERNE. Vi bør alle have en 
interesse i, at få det til at virke indbydende, så folk vil blive ved med 
at besøge os. 

 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Birger Madsen Thomas Thisted 
 
 
______________ _______________ ________________ ______________ 


