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Uge Hedegaard, december 2021 

 

 

Referat, bestyrelsesmøde: 

Torsdag, den 09. december 2021 kl. 16.30 
 

Bestyrelsen John Riisberg (formand) (JR) 
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH), Afbud 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen (BJ) 
Bent Giebel (GB) 

Suppleanter Bjarne Hoffmann (BH) og Jakob Agertoft (JA), Afbud. 

Referent Niels Antonsen. Endvidere deltager Bente Møller Petersen i 
mødet 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
den 1.11.2021, samt opfølgning 
 
Referat godkendt og underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 
- Generel orientering, herunder om møde med elite-

Aabenraa, årshjulet og et fortsatte arbejde med 
foreningsudviklingen. 
Bestyrelsen retter henvendelse til DGU vedrørende 
deres mail til elite Aabenraa. 

 
 

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

 
Orientering om bl.a. skadesdyrbekæmpelsen omkring 
baghuset, medlemsudviklingen i 2021 og de udleverede 
bilag til budget 2022 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi. 

 
Orienteringen taget til efterretning. Afventer det endelige 
regnskabsresultat for 2021. 

 
5. Udarbejdelse af budgettet for 2022 

          Oplæg udarbejdet af klubbens kasserer 
 
          Kassereren gennemgik det udleverede budgetoplæg       
          med baggrund i bl.a.de forventede større stigninger til    
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⚫  Side 2   

         bl.a. Brændstof, EL.  og gødning/kemikalier. Disse     
         udgifter udfordrer økonomien i 2022. Hertil kommer så  
         også udskiftning i maskinparken (leveringsproblemer) og     
         andre nødvendige udgifter i den daglige drift. 
 
          Bestyrelsen mødes igen den 18. Januar for at  
          færdiggøre budgettet for 2022 til fremlæggelse på  
          generalforsamlingen. 
 
 

6. Drøftelse af om alle udvalg er på plads til den 
kommende sæson 2022 ? 

 
Emnet blev drøftet og der er fokus på enkelte udvalg 
som der arbejdes videre med inden den nye sæson. 
 
Emnet sættes på dagsordenen til det kommende møde. 

 
 

7. Status – Bestyrelsens opgaver 
    Oversigten gennemgås og tilrettes. 
 
     Oversigten gennemgået og tilrettet. 

 
8.  Revision af klubbens forskellige bestemmelser.  

 Status fra arbejdsgruppen 
 

 Det endelige materiale foreligges bestyrelsen. 
 

9. Drøftelse af klubbens aktuelle hjemmeside  
 

Emnet blev drøftet og der er enighed om at klubben skal 
have en ny hjemmeside i det nye år såfremt der er plads 
i økonomien til at opgaven kan løses i 2022. 
 
Golfmanageren indkalder den nedsatte arbejdsgruppe 
til et møde for at få sat fokus på opgaven. 

  
 

10. Klubbens fremadrettede elitearbejde drøftes 
Orientering ved formanden  (mail fremsendt til sagens  
 belysning) 
 
 Emnet blev drøftet under punkt 2. Bestyrelsen   
 godkendte i mødet den 20. September 2021 et oplæg   
 til klubbens elitearbejde. 

 
11. Orientering fra udvalgene         

 
BH orienterede om opgaver i baneudvalget, herunder 
om de igangværende arbejder på banen, BJ orienterede 
om Natur- og Miljøudvalgets p.t. manglende 
redegørelse og årsagen hertil, og JR orienterede fra 



⚫  Side 3   

arbejdet i Sponsorudvalget. 
 
 

12.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 
Modtaget forslag til spilletid for den eventuelt 
kommende seniorklub i 2022 (mail fremsendt til sagens 
belysning) 
 
a. Spilletiden for den forventede nye Seniorklubben 

blev drøftet og der meldes tilbage til spørgerne 
b. Emnet omkring henvendelser til sponsorer, der ikke 

berører sponsorudvalget, men fra klubber i klubben 
m.fl. 

 
Der er enighed om at drøfte henvendelsen med bl.a. 
forslagsstilleren, klubberne i klubben og sponsor-
udvalget inden der foretages yderligere. 
Mødet søges afholdt i januar måned 2022. 

 
13. Eventuelt 
     Behov for et bestyrelsesmøde inden generalfor-    
     samlingen drøftes. 
 
     Der er aftalt nye møde i bestyrelsen til den 18. Januar     
     2022 kl. 16.30. 
 
      Klubberne i klubben inviteres til et møde omkring    
      spilletider i 2022. Mødet søges afholdt i januar måned    
      2022 (bestyrelsen repræsenteres  af JR. BJ og BP). 

 
 

Kommende 
aftalte møder: 

Evt. bestyrelsesmøde inden den 9.2.2022 
Generalforsamlingen den 09. Februar 2022 

 
 

 
  
 

 
  

  

  

  


