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Uge Hedegaard, november 2021 
 

 

Referat, bestyrelsesmøde: 

 

Mandag, den 1. november 2021 kl. 16.00 (mødelokalet). (Pause kl. 18.00) 

 

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) og Jakob Agertoft (JA) 

Referent Niels Antonsen.  
Endvidere deltager Bente Møller Petersen 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra det seneste 
bestyrelsesmøde den 20. September d.å., samt 
opfølgning. 

• Godkendt efter opfølgende spørgsmål 
 

2. Meddelelser fra formanden 

• Årshjul udarbejdes for bestyrelse og administration (JR 
+ NA) 

• Sponsorerne indsættes i nyhedsmails (NA) 

• Mere fokus på banekontrol i 2022 
 
 

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

• Medlemssituationen udvikler sig fortsat positivt 

• Der opsættes værn mod skadedyr rundt om bag-
bygningen – sker i samarbejde med Mortalin 

 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomiske 

situation   

• Den økonomiske rapport pr. 31.8.21 med supplerende 
oplysninger for september måned blev gennemgået. 
 
Der er flere opmærksomhedspunkter hvor bestyrelsen 
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følger udviklingen i løbet af 4. Kvartal 2021 
 
Generelt så følges budgettet.        

 
5. Fastlæggelse af og afviklingen af general-

forsamlingen for året 2021 i februar 2022. 
 

• Afholdes onsdag den 9. februar 2022 kl. 1900 

• Bestyrelsens sammensætning efter 
generalforsamlingen drøftet, herunder hvem der fortsat 
ønsker mulighed for genvalg. 

 
6. Afvikling af medlemsmøde og evt. stiftende 

generalforsamling af en seniorklub den 9. november 
kl. 19.00 
 
Invitation er udsendt til klubbens medlemmer via 
nyhedsbrevet. Der er vist stor interesse for at deltage i 
mødet. 
 

7. Status – Bestyrelsens opgaver 
 

• Opgavelisten blev gennemgået og opdateret  (NA) 
 
 

8. Orientering fra arbejdsgrupperne 

• Nyt fra hverveudvalget 

• Markedsføring af drop-in golf i 2022 

 
 

9.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

• Der er ikke indkommet forslag 
 

10. Temadrøftelse 
 

Bestyrelsen besluttede i det seneste møde at drøfte 
den forventede udvikling i 2022-2025 på forskellige 
områder som f.eks. 
 
a. Klubbens økonomi specielt vedrørende 

- Sponsorer 
- Gaver/moms 
- Greenfee 
- Offentlige tilskud 
- Kontingentet 

b. Foreningsudviklingen 
- medlemstilgang/afgang 
- ”Vær stolt af din klub (hvad gør klubben for 

mig, og hvad kan jeg gøre for klubben ?) 
- Nye tiltag der fastholder og tiltrækker 
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medlemmer 
- Øget synlighed 
- Banens udvikling (Plan for banen) 
- Sporten/Eliten 
- Andet 

c. Maskinparken 
d. Udbygning og vedligeholdelse af klubbens 

bygninger (klubhus, restaurant, cafe, Pro-shop, 
bagrum, greenkeepergård og boligen) 

e. Klubbens organisering med bestyrelse, udvalg, 
”KIK”, sekretariat, medarbejdere m.m. 

 
Oplæg ved formanden 
 

           Debat indledt om temaerne, og primært i første fase         
           omkring økonomien. 
           Debatten fortsættes på efterfølgende møder med de     
          øvrige temaer på dagsordenen. 
      
    11.   Orientering fra udvalgene 
          Orientering vedrørende skovfældning. Projektet starter      
         medio november. Projektet omfatter arealerne ved hul      
         11 og mellem 14 og 15. Desuden vil der blive udtyndet  
         ved hul 8, hvor der er træer der er gået ud.  
 
 

Kommende 
møder: 

Næste møde 9. december kl. 1630 i klubhuset (budget 2022). 
Evt. bestyrelsesmøde inden den 9.2.22. aftales senere. 
Generalforsamling 9. februar 2022. Kl. 1900 i klubhuset. 
 

 
 

 
  
 

 
  

 

 

 


