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Uge Hedegaard, marts 2021 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde: 

Mandag, den 08. marts 2021 kl. 16.00 afholdt online 
 

Bestyrelsen John Riisberg (formand) (JR) 
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen (BJ) 
Hans Peter Nielsen 

Suppleanter Bent Giebel (GB) 

Referent Niels Antonsen.  
Endvidere deltager Bente Møller Petersen i mødet 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste 
bestyrelsesmøde.  
 

          Referat godkendt 
 

2. Meddelelser fra formanden 
- Generel orientering. 
- Bestyrelsen fortsætter som ”forretningsministerium” 

frem til der kan afholdes generalforsamling. 
- Samarbejde med andre klubber 
- Sponsoraftale  

 
 

3. Meddelelser fra golfmanageren vedrørende den 
daglige drift, herunder bl.a. den aktuelle 
medlemssituation 

- Pro har nu fået mulighed for at træne igen 
- Restauranten er kommet i gang med take away 
- Samarbejde med DGU 
- Udbuddet af skabe debatteret 
- Sponsor situationen er tilfredsstillende 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi. 
- Kontingentopkrævningen er udsendt og forløber 

tilfredsstillende. 
 

5. Kontingentopkrævningen for 2021. 
- Orientering ved formanden og sekretariatet blev taget 

til efterretning 
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⚫  Side 2   

 

 
6. Orientering om eventuelt kommende event. 

Formanden kom med forslag til event – drøftet og 
projektgruppe nedsat (ALS og BP) til formålet 

 
7. Afviklingen af generalforsamlingen, herunder bl.a. 

drøftelse af dato og sted 
         Besluttes når der foreligger klare udmeldinger fra     
          Myndighederne herom 
 

8. Arbejdsgrupperne vedrørende medlemshvervning 
og ”Vær stolt af din klub”. 
 
Medlemshvervning med Bent Giebel som formand er 
kommet i gang. Har mange initiativer i gang. 
Markedsføre løbende i relevante fora. 
 
Klubudvikling ”Vær stolt af din klub” med Lone Kyed 
som formand er kommet i gang. Udvalget er sammen-
sat og afholder indledende møder. 
 
Det udarbejdede kommissorium er vedtaget og sendt til 
udvalgene 

 
9. Status – Bestyrelsens opgaver 

Oversigten gennemgået og tilrettet. Der forventes ikke    
     tilføjet nye opgaver før den kommende generalforsam-    
     ling. 

 
10.  Revision af klubbens forskellige bestemmelser. 

 Klubbens forskellige bestemmelser, herunder 
bestemmelser for udvalgene skal justeres og tilrettes. 
Opgaven løses af Anne Lene Søndergård, Poul Erik 
Hansen, Niels Anthonsen og Bente Møller Petersen. 

 
 Det endelige materiale forelægges bestyrelsen til    
 godkendelse. 

 
11. Klubbens hjemmeside ændres og moderniseres 

 
Niels orienterer om det igangværende arbejde. Vi går 
live i løbet af kort tid. Medlemmerne orienteres om den 
nye side. Bestyrelsen har godkendt det færdige oplæg 
til den nye hjemmeside. 

 
12. Projekt- og tidsplan for den kommende omlægning 

af green på hul 3. 
 

Poul Erik orienterer. Tidsplan for projektet debatteret og 
godkendt. Det endelige projekt foreligges bestyrelsen til 
godkendelse. 



⚫  Side 3   

 

 
13. Plan for klubbens elitearbejde 

         Anne Lene udarbejder et oplæg til drøftelse i et    
         kommende møde i bestyrelsen. 

 
14. Nyt fra udvalgene  
- Baneudvalget har netop afholdt møde. Plan for den 

kommende sæsons arbejde udarbejdes. Ingen banens 
dag i foråret. Frivillige til at arbejde på greens i 
forbindelse med Zeolit. ”opslag” i nyhedsmail. 

- Sport – Jacob Jørgensen er turnet pro og klubben 
støtter ham på forskellig vis. 

 
15.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

 
- ingen 

 
 

14. Eventuelt 
 

- Opgavefordeling mellem forretningsudvalg og 
bestyrelse drøftet 

- DGU tilbyder nyt spændende BI værktøj til klubberne 
(business intelligence), med nye statistikker og 
oversigter. Data baseret på Golfbox 
 

 

Kommende 
aftalte møder: 

Næste møde er aftalt til den 20. april 2021 

 
 

 
  
 

 
  

 

 

 


