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Referat af bestyrelsesmøde 

Dato og sted:  Mandag den 18.maj 2015 kl 17.00 på Sandetvej 4 

Deltagere: Birger Madsen(BAM), Brita Heesgaard(BH), Gert Lindved Sørensen(GLS), Jan Christensen(JS), 

                    Bent Kristensen(BK), Thomas Thisted(TT), John Rohde(JR), Andreas Thune(AT),  

                    Kristian Jakobsen(KJ) 

Fraværende: Svend Andersen (SA) 

Referent: Hanne Slot(HS) 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Godkendelse af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Rundtur og snak om vores nye 

investering Sandetvej 4 (Fonde) Hvad er 

der sket 

 

KJ orienterer om, at købet af Sandetvej 4 nu er offentligt.  Pris 

kr. 370.000. Alt er underskrevet og iorden og overtagelsen 

fandt sted den 1.maj.  Arbejdstilsynet kan nu komme uanmeldt 

og kravene er opfyldt, med kantine, bad og toiletforhold for 

alle ansatte. Købet er også foretaget, for at gården ikke skulle 

komme på ”forkerte” hænder og vi pludselig blev uønskede i 

vores egen område. Der skal renoveres en del, og til dette er 

der søgt midler hos Sparnord fonden og Nordea fonden. 

Ønskerne i første omgang er et te-køkken, inventar til badrum, 

maling, tapet, gulvtæpper/gulve og nye vinduer. Får vi mange 

penge, ønskes oliefyret fjernet og i stedet installeres 

varmepumpe. Der vil blive spurgt i medlemsskaren om frivillig 

hjælp til arbejdet, når Fondene vender tilbage og der er 

udarbejdet en plan for renoveringen. Yderligere vil vi arbejde 

på at lejemålet på det gamle hul 12 opsiges og 

opbevaringspladsen fremover bliver på gården - også 

vaskepladsen.  

Kort gennemgang af Erfa-referat 

 

 

KJ orienterer om Erfa-mødet med Give, Jelling og Brande. Der 

blev på deres møde udvekslet ideer til arrangementer og 

turneringer. Firkløver konceptet blev talt igennem og alle er 

glade for ordningen. Ang. kontingent er det forskelligt hvordan 

man opkræver. Nogle halvårligt og nogle kun én gang om året. 
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Alle har flugt og tilgang i medlemmerne. 

Økonomi status 

 

 

JR gennemgår budgettet, der ser fornuftigt ud. Der er kommet 

flere prøvemedlemmer til og greenfee er også størrer iår end 

sidste år. Der er ganske små differencer i forhold til sidste år. 

På nuværende er der stadig medlemmer som ikke har betalt 

deres kontingent, de er nu total ekskluderet og ikke længere en 

del af klubben. 

Næste udfordring bliver vores kontingentpåkrævning i juli. 

Men problemet burde ikke være så stort som i januar, da 

udmelding jo hedder den 1.oktober.  

Rundtur rundt i udvalgene – herunder 

Kommunemesterskaberne 

 

 

Rigtig god dag til Kommunemesterskaberne. Alt fungerede. KJ 

og HS tager til evalueringsmøde i Herning og håber på at få 

aftalt, at det skal fortsætte på én eller anden måde. 

 

JS: Positiv, der trænes mandag og onsdag. Træningen er aktiv – 

kæmpe ros til Andreas. Der er tilgang og nogle børn har endda 

valgt fodbold fra fremfor golftræningen. Også ros til Andreas – 

hans fortjeneste!! Hedesalget blev en fantastisk dag med høj 

sol, glade spillere og forældre. Næste arrangement er JDT.    JS 

er i gang med planlægningen, men mangler hjælpere i 

køkkenet og på banen. Der opfordres til at skrive sig på listerne 

i klubhuset, hvis man har mulighed for at hjælpe til. 

 

GLS: Der er stor aktivitet i udvalget. Nye sponsorer er i 

kikkerten og besøges i nærmeste fremtid. Herning er et 

område som der skal tages hul på snarest. GLS og Knud 

Plauborg tager en dag i Herning i første omgang. Hvis udvalget 

fremover får nej til penge, spørges der nu om gaver i stedet 

feks. til auktioner ved turneringer. 

 

BH: Det kniber med tilmeldinger her i foråret til turneringer, 

nok pga. konfirmationer og skæve helligdage. Turneringerne 

skal ikke lægges på helligdage næste år. 

Herrematchen mangler stadig en sponsor - resultatet kan blive, 

at turneringen ikke bliver til noget.                           Det 

understreges, at fremover bliver deadline for tilmelding til 

turneringer overholdt !!  Der bliver udsendt både mail og 

besked på golfbox ang. datoer for tilmelding. Det er simpelthen 

for tidskrævende, at lave alt om pga. for sen tilmelding. Man er 

selvfølgelig altid velkommen til at ringe til kontoret og spørge 
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om plads og evt. komme på venteliste. 

BAM: 1.runde af DM er afholdt og der var kun ros til banen og 

til maden. Der er flere der kommer til træning iår end tidligere. 

Der er en meget større holdånd og  bedre atmosfære i klubben 

og det er helt klart Andreas’ fortjeneste. 

TT: Der er ca. 20 nye på begynderholdet. Der er 6 i udvalget, så 

det ser fornuftigt ud igen. Til næste år snakkes der om et 

samarbejde mellem Give og Åskov, hvor begynderne kan prøve 

at spille på en anden bane sammen med andre nybegyndere. 

Man er begynder i 3 md og derefter almindelig klubmedlem. 

BK: Der mangles snart hjælp. Kun det væsentligste bliver plejet. 

Han kunne godt bruge en frivillig, til at bruge buskrydderen en 

gang eller to om ugen. Per og Knud hjælper fortsat indtil SA 

kommer tilbage. Der ønskes internet opkobling i Greenkeeper-

skuret. 

Spil billig uge (bemandingsplan) 

 

 

 

Der er i maj udgaven af GolfAvisen, en annonce i her fra Åskov 

Golfklub om, at greenfee hele uge 30  er  kr. 50,-   Vi sælger 

grill-pølser og servicerer vores gæster hele ugen.  

Bemandingsplanen er:                                                            

Mandag  -  Tove og Kristian                                                     

Tirsdag -  Thomas og Gert                                                        

Onsdag – Gert og John                                                               

Torsdag – John og ------------                                                           

Fredag -  Thomas og ---------------                                                           

Lørdag – Tove og Kristian                                                          

Søndag – ------ og --------- 

Der skal være 2 hele dagen. Der hvor der mangles vil det 

selvfølgelig være rart om der hurtigt kunne findes  4 personer 

som har mulighed for at hjælpe. Ring gerne til kontoret på tlf. 

28879107 

Evt. tiltag på banen Der aftales, at vente til efteråret, hvor mandskabet gerne 

skulle være fuldtallig igen 

Ferie for de ansatte, afløsninger Ferieplanen er ikke helt på plads endnu, men indtil videre ser 

det således ud: 

Andreas – tre dage i uge 31 

Svend – uge 34 
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Bent - ? 

Hanne – uge 31 og 32 (Brita kan tømme for penge på 

hverdagene i uge 31, Birger kan hjælpe til i uge 32) 

 

Evt.: 

 

 

 

KJ har et forslag med fra Norddjurs golfklub ang. baneguide. TT 

vil se på det. Vi har mange der spørger til dem. 

 

Der mangles en person – helst blandt medlemmerne – som vil 

varetage vores hjemmeside. Der opsættes skilte i klubhuset og 

det er også på hjemmesiden. 

 

Ang. Klubliv Danmark så skal det lanceres snarest. KJ ringer til 

dem og får én til at komme forbi. 

 

 

Kristian Jakobsen     Jan Christensen   John Rohde                         Birger Madsen 

 

 

Gert Lindved                             Thomas Thisted                          Brita Heesgård 

 

 

 


