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Uge Hedegaard, august 2021 

 

 

Referat, bestyrelsesmøde: 

Onsdag, den 18. August 2021 kl. 16.30 (mødelokalet). (Pause kl. 18.00) 
 

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.  

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste 
bestyrelsesmøde.  
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

Herunder bl.a. en generel orientering, og nyt om 
Begynderudvalget og Sponsorudvalget, samt 
- henvendelse fra Amatør- og Ordensudvalget (næste 

møde) 
- henvendelse vedr. 2 og 4 bolde (næste møde) 
- henvendelse fra Aabenraa Golfklub 
- Donationsturneringen  
- Næste G7-møde hos os 
- Sponsorskiltene skal efterses 

 
3. Meddelelser fra golfmanageren vedrørende den 

daglige drift, herunder bl.a. den aktuelle 
medlemssituationen 
Orienteringen blev taget til efterretning. Oversigt over 
medlemsudviklingen til dato blev udleveret, og der er en 
fortsat positiv udvikling (stor indsats fra 
Begynderudvalget) 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi, 

herunder bl.a. kontingentopkrævningen for 2021 
 

Med baggrund i udarbejdet økonomioversigt pr. 30.6. og 
31.7.2021 gennemgik Anne Lene Søndergaard 
klubbens økonomi. 
Orienteringen blev taget til efterretning med 
bemærkning om, at enkelte driftsområder skal følges 
tæt ud fra det aktuelle forbrug. Anne Lene og John 
indkalder til møde med de relevante udvalg. 
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⚫  Side 2   

           
5. Evt. udskiftning af belysningen i køkkenet. 

Hans Peter Nielsen gennemgik det indhentede tilbud. 
Bestyrelsen besluttede at godkende tilbuddet på de 
12.500 kr. inkl. moms og arbejdet forventes udført i 
første kvartal 2022. 
 

 
6. Afviklingen af generalforsamling 2020 samt 

medlemsmødet den 6. September 2021 drøftes 
Dagsorden er udsendt og Henrik Lüth har tilkendegivet 
at han er villig til at modtage valg som dirigent. 
 
Dagsorden til medlemsmødet blev gennemgået, og der 
er enighed om at tilføje følgende  
- Orientering om den aktuelle medlemshvervning og 

Funnel First 
- Foreningsudviklingen generelt og herunder 

 en orientering fra arbejdsgruppen ”Vær stolt af din 
klub” 

- Banens udvikling fremadrettet 
- Eventuelt 

 
7. Nyt fra arbejdsgrupperne vedrørende 

medlemshvervning og ”Vær stolt af din klub”. 
         Med hhvs. Bent Giebel (som formand) og Lone Kyed      
         som  formand) 
          Medlemshvervningen: 
          Bent G. Og Bent J. orienterede om arbejdet med   
           Medlemshvervningen 
 
          ”Vær stolt af in klub”: 
          Anne Lene, Bent G. og John afholder et   
          orienterede med Lone Kyed den 23.8. 
 
 

8. Status – Bestyrelsens opgaver 
    Oversigten gennemgås og tilrettes 
 

         Der arbejdes videre ud fra den foreliggende oversigt. 
 

9.  Revision af klubbens forskellige bestemmelser. 
Klubbens forskellige bestemmelser (ikke de enkelte 
politikker) skal justeres og tilrettes. FU anbefaler at 
opgaven løses af Anne Lene Søndergård, Poul Erik 
Hansen, Niels Anthonsen og Bente Møller Petersen. 
 
 Orientering om det igangværende arbejde. 
 
 Det endelige materiale foreligges bestyrelsen til    
 godkendelse. 
 
Sagen blev udsat. 



⚫  Side 3   

 
10. Klubbens hjemmeside  

Det fortsatte arbejde med at færdiggøre hjemmesiden, 
herunder synliggørelse af klubbens sponsorer som 
drøftet i mødet den 21.6. 

 
          Siden skal færdiggøres snarest og klubbens sponsorer     
          skal tydeligt fremgå af hjemmesiden . Bent G. og Niels     
          A. varetager denne opgave. 

 
11. Projekt- og tidsplan for den kommende omlægning 

af green på hul 3. 
 

I mødet den 21. Juni besluttede bestyrelsen, at 
igangsætte arbejdet i september måned d.å. og at den 
samlede budgetramme udgør maks. 300.000 kr. inkl. 
moms. 
Der vil blive søgt fonds- og sponsormidler til finansie-
ringen af de samlede udgifter, herunder Aabenraa Kom-
mune. 
 
Det forventes, at det nye ”hul 3” kan tages i brug medio 
2022. 
 
Opgavefordelingen drøftes. 
 
Poul Erik orienterer. 
 
Orienteringen tages til efterretning, og arbejdet 
forventes igangsat i uge 35. 
 

12. Projekt træfældning – Fase 2 
 
Poul Erik orienterer 
 
Orienteringen taget til efterretning og arbejdet forventes 
igangsat i løbet af efteråret/vinteren. Den økonomiske 
kompensation blev drøftet. 

 
13. Klubbens elitearbejde 

         Det er aftalt, at det færdige oplæg fra sportsudvalget vil     
         blive forelagt for bestyrelsen i august måned, og derefter   
         drøftet med Aabenraa Kommune i efteråret. 

  
Oplæg ved Anne Lene Søndergård 
 
Udsat til det kommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. 

 
14.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

Ingen 
 
 



⚫  Side 4   

15. Eventuelt 
 

Der er enighed om at vi som klub skal være bedre til at 
”sælge” de gode historier. 
Det overvejes hvorvidt der skal findes en tovholder til 
denne opgave fremadrettet. 

 
 

Kommende 
aftalte møder: 

Afventer klubbens generalforsamling og det efterfølgende 
konstituerende møde i bestyrelsen 

 
 

 
  
 

 
  

  

  

  


