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Uge Hedegaard, september 2021 

 

 

Referat, bestyrelsesmøde: 

Mandag, den 20. september 2021 kl. 16.30  

 

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

Suppleanter Bjarne Hoffmann (BHO) og Jakob Agertoft (JA) 

Referent Niels Antonsen.  
Endvidere deltager Bente Møller Petersen 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra det seneste 
bestyrelsesmøde.  

 
Referat fra bestyrelsesmøde den og konstituerende 
bestyrelsesmøde godkendt 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 

• Forhandlinger om forlængelse af kontrakt med Thor 

• Der var sket nogle misforståelser i forbindelse med 
markedsføringen af spil med dagen, det er rettet. 

• Frivillig turneringen 

• Begynderudvalget. Formanden for udvalget stopper. 
Der arbejdes med en løsning for en ny formand 

• Mulighederne for at modtage støtte som idrætsklub 
sammenlignet med andre idrætsklubber. Undersøges 
nærmere (lighedsprincippet) 

•  
 
 

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

 

• Medlemsudviklingen er positiv, indsatsen i året har 
givet flere medlemmer 

• Kampagne frem til 31.december for flere medlemmer 

• Der er foretaget en rensning af vandboringen, så der 
skulle være mere tryk på vandet 

• Vi planlægger forskellige aktiviteter i vinterens løb. Der 
startes med arrangement den 30. oktober, med 
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Restauranten og Proshoppen samt en ølsmagning. 
 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomiske 

situation     
Regnskabet for august foreligger endnu ikke.        

 
 

5. Evaluering af generalforsamling 2020 samt 
medlemsmødet som begge blev afholdt den 6. 
september 2021  

 
Positivt at anvende Generalforsamlingen til også at kigge 
fremad. 

 
Der arbejdes videre med etableringen af en seniorklub. 
Interesserede indkaldes til senere møde.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe: Bente og Niels (fra 
Sekretariatet) Bent Johnsen og John Riisberg. Øvrige 
medlemmer kan inddrages efter behov.   
 
Det er vedtaget af klubben søger optagelse i Greenfee Club 
no. One. Dissens – ALS ønsker ikke at klubben indtræder i 
samarbejdet. 

 
 

6. Drøftelse af arbejdet i de igangværende    
arbejdsgrupper vedrørende medlemshvervning og 
”Vær stolt af din klub”.  
 

Medlemshvervning kører fortsat i resten af 2021 og det 
overvejes, hvordan markedsføringen skal køre i 2022. 
 
Projektet ”Vær stolt af din klub” afsluttes efter gruppens 
fremlæggelse på medlemsmødet. Bestyrelsen overvejer 
herefter den videre proces.  

 
7. Status – Bestyrelsens opgave 

Oversigten gennemgået og tilrettet 
 

8.  Drøftelse af en revision af klubbens forskellige 
bestemmelser. 
Klubbens forskellige bestemmelser (ikke de enkelte 
politikker) skal justeres og tilrettes. Opgaven løses af 
Anne Lene Søndergård, Poul Erik Hansen, Niels 
Antonsen og Bente Møller Petersen. 
 
 Orientering om det igangværende arbejde. 
 
 Det endelige materiale forelægges bestyrelsen    
 på et senere bestyrelsesmøde.  
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9. Klubbens hjemmeside drøftes 
 
Det fortsatte arbejde med at færdiggøre hjemmesiden 
aftales nærmere. Projektgruppe nedsat, medlemmerne 
er, Bent Giebel, Jakob Agertoft, Bjarne Hoffmann og 
Niels Antonsen 

 
 

10. Klubbens elitearbejde 
Oplæg fremlagt for bestyrelsen  
 
Oplægget godkendt med tilføjelse af enkelte faldne 
bemærkninger. 
 
Der er aftalt at mødes med kommunens elitekonsulent 
ultimo september måned for at aftale nærmere. 

 
11.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 
 

Ingen modtaget 
 

12. Henvendelse fra Amatør- og Ordensudvalget 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra klubbens            
Amatør- og ordensudvalg vedrørende en aktuel sag i            
udvalget. Udvalgets indstilling følges med enkelte    
korrektioner. 

 
 

13. Større synlighed, drøftes  
 

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. 
 
En frivillig har meldt sig – sekretariatet kontakter 
medlemmet.  
 

14. Eventuelt 
 

Adgang til klubbens nyhedsbreve og forretningsgange 
generelt evalueres på et kommende møde. 
 
 
 

Kommende 
møder: 

Næste bestyrelsesmøde mandag den 1. november kl. 
1600. 
Budget møde i uge 49. 
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