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Uge Hedegaard, december 2022 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. december 2022 

 

 
Bestyrelsen 

 
Henrik Lüth (formand) (HL) 
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen (BJ)  
Bent Giebel (GB)  
 

 
Suppleanter 

 
Bjarne Hoffmann (BH)  
Jakob Agertoft (JA) 

 
Referent 

 
Jakob Agertoft (JA) 
Sekretariatet: Bente Pedersen (BP) og Jytte Maltesen (JM) 

 
Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra det seneste 

bestyrelsesmøde. 
 
Referat fra bestyrelsesmøder i november blev 
godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

 
Der har været drøftelser med Bo fra restauranten og 

der foretages ikke ændringer i samarbejdet. 

 

Der blev orienteret om opfølgende møde med 

Seniorklubben og fremlagt referat fra mødet. Der er 

på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre 

Seniorklubbens spilletidspunkt.  

 

Det blev vedtaget at oprette et nyt medlemskab – 

studiemedlemskab, der kan give studerende flere 

muligheder. Medlemskabet skal koste 1750 kr. og 

dækker aldersgruppen 18 til og med 25 år. 

 

Orientering om Funnel First arrangementerne. 

Resultatet er på linje med 2021, men har krævet en 
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større indsats.                                                         

DGU ligger op til en alternativ strategi i 2023. 

Der er bred enighed om at fortsætte med aktiviteter 

omkring hvervning af nye medlemmer. 

Bestyrelsen takker Bent og Bent for en stor indsats. 

 

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 15. februar 

2023. 

 
3. Meddelelser fra sekretariatslederen vedrørende 

den daglige drift, herunder medlemssituationen 

 

Der blev orienteret om medlemssituationen som 

fortsat ser fornuftig ud. Der opleves marginalt større 

udmeldelser end tidligere år.   

 

Pr. d.d. er der solgt 98 medlemskort Club no. 1 samt 

151 der har doneret til momskompensation. Der kan 

doneres frem til og med 31.12.22. 

 

Efter indstilling fra handicapudvalget blev der vedtaget 

ændring af handicapnøglerne på 4 huller. Dette 

træder i kraft i sæsonen 2023.  

 

Der introduceres nye priser på udlejning af carts. 

Ubegrænset brug kr. 7.500 pr. år. 4 udlejninger pr. 

uge 5.000 kr. pr. år. 10 og 20 turs kort kan fortsat 

købes til henholdsvis 2000,00 kr og 3000,00 kr. Der 

kan maksimalt være 3 af klubbens carts der bruges til 

ubegrænset aftaler for at sikre bedst og størst mulig 

udlejning. 

 

Det blev vedtaget at hæve prisen på greenfee med 

50,00 kr fra 2023. Hverdage 350,00 kr / weekend 

450,00 kr. 

 

Klubben bliver vært for finalerne i Regionsgolf i 2023. 

Det afholdes 1. og 2. sep. 

 

Klubben har indgået aftale med ny medarbejder om 

ansættelse som pedel/rengøringspersonel pr. 1. april 

2023. Samtidig er samarbejdet med Service Syd 

opsagt. 

 

4. Kassereren orienterer om den aktuelle 
økonomiske situation 
 
Budgetopfølgning for indeværende år. Stor Tak til 
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Bente for en kæmpe indsats ift. udlejning af carts. 
Endvidere rigtige fine indtægter på greenfee. 
Der er opmærksomhed på sparede udgifter på 
vedligehold af bygninger – skubbes til 2023. 
Baneudgifterne er større end normalt, herunder 
udgifterne til vand, gødning og græsfrø. Lønninger 
samlet set balancerer med budgettet.  
 

5. Budget 2023 v/klubbens kasserer  
 
Der er blevet arbejdet med første budgetudkast og der 
arbejdes videre med de bemærkninger og drøftelser 
bestyrelsen havde til budgetoplægget. 
 

6.      6.  Medlemmer til udvalg for sæson 2023 
 
Sponsorudvalget mangler 2 medlemmer. Udvalget                    
arbejder videre med at finde kandidater. 

 
Banekontrollen skal suppleres. Bente og Bjarne 
arbejder med mulighederne hen over vinteren. 

 
Bestyrelsen søger et medlem der kan og vil stå for          
fondsansøgninger. Interesserede medlemmer må 
meget gerne kontakte Bente i Sekretariatet. 

 
     7. Nyt fra udvalg 
 

Baneudvalget er i dialog med banearkitekt om vision 
for banen. Udvalget og bestyrelsen afventer 
fremlæggelse af oplægget.  
 
Der kommer forslag til placering af skraldespande på 
banen, da vi skal følge nye direktiver omkring 
affaldssortering. Der bliver ikke skraldespande på 
hvert hul fremover. 
 
Der vil blive tyndet ud i rådne træer mellem hul 18 og 
par 3 banen samt vil træerne på skråningen til slugten 
på hul 14 blive beskåret for at sikre nemmere 
vedligehold for greenkeeperne. 
 

     8. Orientering om Elite Aabenraa   
 
Der har været møde omkring Elite Aabenraa. I første                   
omgang søges på baggrund af mulighederne omkring   
juniorholdet/juniorudvalget. Der er lagt op til to 
turneringer i 2023 her samt to turneringer i Aabenraa. 
Bestyrelsen indstiller til at vi indgår i samarbejdet 
omkring juniorerne med Aabenraa Golfklub som et led 
i Elite Aabenraa og dertilhørende tilskud. 
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9. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 

 
Ingen indkomne forslag. 
 
 

10. Eventuelt 
 

Ingen emner. 

Kommende 
møder: 

 
Der er planlagt bestyrelsesmøder på følgende datoer: 
  
- 17. januar kl. 16.30 i Klubhuset 
 

 
 

 
  
 

 
  
 
 

 


