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Uge Hedegaard, den 28. juni 2016 
 

Referat af Bestyrelsesmødet, onsdag, den 22. juni 2016 kl. 16.30  

 
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard 
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Hans Peter Nielsen (HPN), Jesper Kraak (JK), Søren 
Grill Andersen (SGA), Birgitte Bergmann (BB) 
 
JK deltog i mødet fra kl. 16.55 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra mødet den 25. maj 2016 blev godkendt og underskrevet med 
tilføjelse af at FU blev bemyndiget til at udarbejde forslag til en lønpolitik for 
klubbens medarbejdere. 
 

2. Siden sidst 
Herunder orientering ved formanden: 

- Møde med Esbjerg Golfklub m.fl. den 6. juni 2016 
Med henblik på greenfee sambejde med en række midtjyske klubber, har 
JR været til møde i Esbjerg Golfklub. De involverede klubben overvejer 
forslag til samarbejde og mødes igen til efteråret, således at en endelig 
aftale kan være på plads til sæson 2017.  
 

- Møde med Thor B. Andersen og Lars Bendiksen 
JR og BB afholder møde med Thor og Lars vedr. fremtidigt 
samarbejde/forpagtning.  
 

- Funktionsbeskrivelse for udvalgte funktioner i klubben 
Bestyrelsen drøftede udvalgenes funktioner som vi i dag ikke har beskrevet 
og der i den forbindelse har været misforståelser vedr. opgaver og 
kompetencer. 
Det blev besluttet, at udarbejder forslag til funktionsbeskrivelse som skal 
drøftes ved næste bestyrelsesmøde.  
  

- Kommende referater for bestyrelsens møder (delvist fravær) 
Det blev besluttet, at det skal noteres i referatet, hvilket tidspunkt 
bestyrelsesmødedeltagere møder op/forlader mødet, såfremt det afviger 
fra det fastsatte tidspunkt.  
 

- JR orienterede om henvendelse vedr. ansøgning af LAG midler. 
Bestyrelsen skal have prioriteret fremtidige investeringer således der kan 
sendes ansøgninger om midler fra LAG.  

 
3. Medlemssituationen 

Pr. 22. juni er der registreret 1042 aktive medlemmer, heraf 127 
fleksmedlemmer. 
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Medlemshvervningsaktiviteter: 

- Golf med en ven, den 26. juni 2016 

- Familiegolf – 1 familie er tilmeldt og har startet træningsforløbet.  

- Nabo-golf – klubbens naboer er inviteret til Nabo-golf den 6. juli.  

- I august indrykkes annonce, målrettet medlemshvervning.  

- 21. august – Golfens Dag i samarbejde med DGU 
 

4. Regnskab & Budgetopfølgning 
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 med tilhørende 
redegørelse den 13. juni 2016. 
 
Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og 
indmeldelsesgebyrer negativt med 28 tkr. i forhold til budgettet pr. 31. maj 
2016, hvoraf 46 tkr. af afgivelsen vedr. kontingenter. 
 
Greenfee indtægterne pr. 31. maj 2016 er 23 tkr. større end budgetteret. I maj 
2016 er gennemsnitprisen pr. spillet greenfee runde 9 kr. højere sammenlignet 
med maj 2015, hvilket er positivt henset til, at greenfeesatserne blev sat ned 
ved sæsonstart 2016.  
 
Banens samlede forbrug pr. 31. maj 2016 er 53 tkr. mindre end budgetteret, 
og det mindre forbrug skyldes periodeforskydninger på en række poster.  
 
Udgifterne til administration følger budgettet pr. 31. maj 2016. 
 
Pr. 31. maj 2016 er udgiften til lønninger og andre personudgifter fortsat lavere 
end budgetteret.  
 
Investeringen i bagrullebørster blev 6,5 tkr. større end budgetteret (budgettet 
var 40 tkr.). 
 

5. Opfølgning på driftsplanen for 2016 
Driftsplanen blev gennemgået og det blev konstateret at planen følges.  
 
Bestyrelsen drøftede planerne vedr. omlægning af teesteder. Omlægningen har 
økonomisk stor konsekvens, blandt andet pga. vandingsanlægget som skal 
flyttes/ny-etableres.  Baneudvalget arbejder videre med planerne herfor.  
 

6. Planlægning af Bestyrelsens Temamøde den 10. august 2016 
Bestyrelsen drøftede punkter til Temamødet den 10. august. JR/BB udarbejder 
dagsorden.  

 
7. Nyt fra udvalgene 

Baneudvalget, PEH orienterede om: 

- Eftersåningen af fairways som vil finde sted i uge 26 og 27 

- Mistanke om ledningsbrud på 3. green 

- Propoptagning i uge 27 

- Ekstraudgift  til reparation af traktor 

- Forslag vedr. indkøb af ”rullende kost” til at feje sand ned i greens efter 
topdressing, samt indkøb af propopsamler. Investering i alt ca. 40.000 + 
moms. De 2 maskiner afprøves og ved næste bestyrelsesmøde tages der 
beslutning om hvorvidt maskinerne skal købes.  
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- Skovfoged fra Naturstyrelsen har besigtiget banen vedr. fældning af træer i 
kantområdet.  

- Sølvpopler, i højre side ved 15. fairway fjernes. Sølvpoplerne giver gener i 
efteråret ved løvfald – boldene er svære at finde pga farvesammenfald.  

- Den nedgravede benzintank anvendes ikke mere idet tankens stand ikke 
kendes. Benzinen opbevares derfor fremadrettet i 200 liter tromler.  

 
Baneudvalgets udkast til visionsplan forventes klar ved udgangen af uge 28.   
 
Generel stor bane-tilfredshed – både fra medlemmer og gæster! 
 
Begynderudvalget, BJ orienterede om møde i Begynderudvalget, hvor Drop-in 
turneringerne var blevet drøftet. I forbindelse med introduktionen af Drop-in golf, 
som afvikles tirsdag aften kl. 18.30, har der åbenbart været usikkerhed vedr. 
betingelser for deltagelse, både til Tirsdagsturneringer og Drop-in golf.   
BJ udarbejder desangående tekst til Nyhedsmail. 
 
Juniorudvalget, SGA orienterede om klubbens juniorer, som har deltaget i Jysk 
Distrikts turneringer og opnået flotte placeringer.  
 
Sportsudvalget, JK orienterede om klubbens elite, som har opnået flotte 
individuelle placeringer.  
Der er udfordringer på hold-siden idet nogle af holdene har besvær med at stille 
hold.  
 

8. Personale 
Intet 
 

9. Henvendelser fra medlemmer 
Enkelte medlemmer har givet udtryk for, at der savnes en ”klokke” på hul 16 idet 
der har været farlige situationer ved udslag på dette hul.  

 
Henvendelsen videregives til baneudvalget.  

 
10. Næste møde 

Følgende datoer er foreslået som mødedatoer i efterår/vinter 2016: 
 

Onsdag, den 24. august 2016, kl. 16.30 
Onsdag, den 21. september 2016, kl. 16.30 
September – møde med udvalgsformænd og Klubber i Klubben 
Onsdag, den 26 oktober 2016, kl. 16.30 
November – Medlemsmøde 
Onsdag, den 7. december 2016, kl. 16.30 (1. behandling af budgettet)  

 
11. Eventuelt 

Intet 
 
 

 
Referent: 
Birgitte Bergmann 


