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Uge Hedegaard, januar 2022 

 

 

Referat, bestyrelsesmøde: 

 

Tirsdag, den 18. Januar 2022  

 

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

Suppleanter Bjarne Hoffmann (BH) 
Jakob Agertoft (JA) 

Referent Niels Antonsen.  
Bente Møller Petersen (afbud) 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra det seneste 
bestyrelsesmøde den 9. december 2021, samt 
opfølgning. 

          Godkendt  
 

2. Meddelelser fra formanden 
- Reflektion fra møde med KIK  
- Debat om turneringer i klubben 
- Hærværk på hul 8 
- Tilbagemelding på skovfældnings projektet 

 
3. Meddelelser fra klubbens golfmanager vedrørende 

den daglige drift 
- Status Greenfee Club No. 1 
- Vinter i Cafe 
- Hvervning til sæsonstart 
- Medbragte drikkevarer må ikke nydes i Cafeen 
- Medlemstallet er fortsat positivt 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomiske 

situation, herunder om det forventede årsregnskab 
for 2021    
- Det foreløbige regnskab gennemgået 

 
5. Drøftelse af af generalforsamlingens afvikling den 9. 

februar 2022 
Afviklingen af den forestående generalforsamling blev 
drøftet, herunder fremlægningen beretningen og 
regnskabet for 2021 
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⚫  Side 2   

 
-  
6. Drøftelse af hvorvidt alle udvalg/formænd er på 

plads til den kommende sæson 
 
          Drøftet og der sættes fokus på enkelte udvalg til den     
          kommende sæson i de næste møder 
 
          Hans P. Nielsen deltog i behandlingen af dette punkt. 

 
7. Opfølgning på mødet den 13.1.2022 med Klubberne i 

klubben 
 
Drøftet og enkelte emner fra mødet følges op i de næste 
møder 

 
 

8. Fortsat drøftelse af budgetforslaget for 2022 
v. klubbens kasserer Anne Lene Søndergård 
 
Budgetforslaget blev på ny gennemgået og drøftet. Det 
tilrettede budgetforslag blev godkendt og fremlægges 
på den kommende generalforsamling 

 
9.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

 
Henvendelse efter mødet med ”KIK” blev drøftet. 

 
    10.   Eventuelt 
 
             Intet 
 

Kommende 
møder: 

 
     Generalforsamlingen den  9. Februar 2022. Bestyrelsen       
     mødes kl. 17.00 

 
 

 
  
 

 
  

  

  

  


