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Uge Hedegaard, Juni 2021 
 

 

Referat for bestyrelses møde 

Mandag, den 21. juni 2021 kl. 16.00 (pause ca. 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 (afbud på grund af sygdom) 
 

Dagsorden 1. Opfølgning på og godkendelse af referatet fra seneste 
bestyrelsesmøde den 17. Maj 2021, herunder bl.a. 
de nye reservationsregler og klubberne i klubben 
 
Beslutning: Drøftet og godkendt. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

- Generel orientering – siden sidst. 
      Beslutning: Drøftet og godkendt, herunder bl.a.     
      Sponsoraftale for Sporten, henvendelse fra       
      sponsorudvalget omkring øget synlighed af sponsorerne 
 
3. Meddelelser fra golfmanageren vedrørende den 

daglige drift, herunder bl.a. den aktuelle 
medlemssituation  

 
Udgår (NA fraværende med afbud) 

 
4. Kassereren orienterer om klubbens aktuelle økonomi. 

 
Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. 

  
5. Afviklingen af den ordinære generalforsamling (2020), 

herunder bl.a. drøftelse af dato, sted og forslag til valg 
af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, forslag; 
 
Dato: 6. September 2021 kl. 19.00 (med mulighed for    
          spisning før generalforsamlingen) 
 
Sted:  klubbens restaurant 
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⚫  Side 2   

 

 
Bemærkning: De på tidspunktret gældende covid-19 
restrektioner skal overholdes. 
 
Beslutning: Generalforsamlingen for 2020 afholdes den 6. 
September kl. 18.30 (2021) med mulighed for at spise før 
generalforsamlingen. 
 Samme dag kl. 20.00 afholdes et medlemsmøde hvor 
bestyrelsen vil give en generel orientering og forventede 
nye tiltag i klubben m.m. 
 
Den ordinære generalforsamling for 2021 forventes afholdt 
i februar 2022 jfr. klubbens vedtægter. 

 
6. Arbejdsgrupperne vedrørende medlemshvervning og 

”Vær stolt af din klub”. 
 
Beslutning: 

      Forud for bestyrelsesmødet var til bestyrelsens     
      medlemmer fremsendt en foreløbig status pr. 15. juni for    
      Funnel First arrangementer, som bl.a. viser at 22 af  
      deltagerne har tilmeldt sig begynderkursus. 
 
      Den foreløbige status blev taget til efterretning. 
 
      Drøftelse af "Vær stolt af din klub" blev udsat på grund af    
      managerens fravær. 
 
7. Status – Bestyrelsens opgaver, herunder 

Revision af klubbens bestemmelser for udvalg. 
 
Beslutning: Drøftet og tilrettet jf. de faldne bemærkninger 

 
8. Forslag til emner til bestyrelsens kommende seminar 

den 17.09.2021 fra kl. 08.30 
 

Beslutning: Seminaret flyttes til en anden dato som aftales 
på det første bestyrelsesmøde efter den planlagte 
generalforsamling den 6. September. 

 
9. Fremdriften i arbejdet med modernisering af Klubbens 

hjemmeside, herunder 
 
Bl.a. forslag fra sponsorudvalget om større synlighed af 
klubbens sponsorer 

 
10. Projektet for den kommende omlægning af greenen på 

hul 3. 
 

Beslutning: Baneudvalgets indstilling blev drøftet efter 
modtagelsen af de indkomne tilbud. 
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Det blev besluttet, at igangsætte arbejde i september 
måned d.å. og den samlede budgetramme udgør maks. 
300.000 kr. inkl. moms. 
Det forventes at det ”nye” hul 3 kan tages i brug medio 
2022. 
Der vil blive  søgt  midler fra relevante fonde og Aabenraa 
Kommune. 

 
11. Nyt forslag til Fyraftensgolf  (firmaer og grupper). 

Bestyrelsen har modtaget et forslag om en opdatering af 
det tilbud som p.t. er offentliggjort som golfarrangementer 
til firmaer og grupper. 
 
Det fremsendte forslag er ændret til et tilvalgskoncept, så 
det både kan passe ind in et større arrangement eller være 
et arrangement i sig selv. 
 
Forslaget er tilsendt bestyrelsen via mailen og indeholder 
en beskrivelse af forslaget inkl. de økonomiske 
konsekvenser. 
 
Beslutning: Forslaget blev godkendt og tilrettet jf. de faldne 
bemærkninger. 
Thor og Bo inddrages inden det nye forslag publiceres. 

 
12. Projekt starterområde med nyt hus 

 
Beslutning: Der blev udtrykt stor tilfredshed med det nye 
starterområde. 
Der vil blive søgt om tilskud til et ny bord/bænkesæt. 

 
13. Plan for klubbens elitearbejde drøftes 
          
      Beslutning: Det færdige oplæg fra sportsudvalget vil blive   
      forelagt for bestyrelsen i august måned, og derefter drøftet    
      med Aabenraa Kommune. 

 
14. Nyt fra udvalgene  

 
     Baneudvalget orienterede om problemer med den ene    
     traktor som skal repareres for ca. 30.000 kr., og eventuel    
     yderligere træfældning enkelte steder på anlægget.   
     Nærmere herom i augustmødet. 
 
15.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

 
 Intet. 
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16. Eventuelt 
 

Aktuel situation drøftet. Formanden og manageren finder 
en acceptabel løsning. 
 
 

Kommende 
aftalte møder: 

Næste møde: 18. August kl. 16.30 i klubhuset 

 
 

 
  
 

 
  

 

 

 


