
Bestyrelsesmøde 18/1 2017 

Tilstede: Frank Kruger, Ilse Nielsen, Carsten Petersen, Jakob Mørch, Christian Sørensen, Troels Haugsted, 

Allan Jørgensen, Henrik Karmark 

Afbud: Henrik Karlsen 

Referat: Henrik Karmark 

1. Velkomst (AJ) 

a. Særligt velkommen til JM der er til sit første bestyrelsesmøde 

b. Særligt velkommen til CS som ny kasserer 

2. Sekretæren (HK) 

a. Konstituering 

i. Sekretær Henrik Karmark 

ii. Øvrige ansvarsområder blev fordelt og hjemmesiden er opdateret 

b. Udvalg: 

i. Der mangler en formand for juniorudvalget – eventuelle gode bud på emne 

modtages gerne – også fra medlemmerne 

c. Hjemmeside / Facebook – rettigheder mv. 

i. Ansvaret for hjemmeside indhold og Facebook indhold har JM 

ii. Ansvaret for hjemmeside drift har HK 

d. Aftale vedr. antallet af bestyrelsesmøde i 2017 

i. 28/2 kl. 18.00 

ii. 27/3 kl. 18.00 

iii. 24/4 kl. 18.00 

iv. 24/5 kl. 18.00 

v. 21/6 kl. 18.00 

3. Gennemgang af udestående fra sidste referat (AJ) 

a. HK kontakter DanHostel før sæsonstart for at lave en aftale (HK) 

b. Skilte ved klubben klargøres før sæsonstart (IN) 

4. Formanden (AJ) 

a. Der er repræsentantskabsmøde 18/3 i Kolding 

5. Sekretariatet (IN) 

a. Restanceliste 

i. Der er en samlet restance på ca. 151 tkr. Her af er 67 tkr. under inddrivelse 

via DKS – Største enkeltstående restance er på ca. 12 tkr. Denne sendes nu 

til retslig inkasso  

b. Medlemssituationen 

i. Der er forsvundet færre medlemmer over vinteren end der plejer. Det totale 

antal medlemmer er 946 

ii. Vi har en større andel af juniorer en vores sammenlignelige klubber 



iii. Samlet mål for 2017 er at vi igen runder 1.000 medlemmer 

c. Medlemskategorier 

i. Medlemskategorier blev drøftet 

1. Longe distance – ny afstand overvejes 

2. Junior/par-3 medlemskab – overvejes at sammenlægge disse 

3. Passivt medlemskab – ændres til støttemedlem 

6. Status økonomi (CS) 

a. Der er aftales overdragelsesmøde med gammel og ny kassere i indeværende måned. 

7. Status bane/hus (HK) 

a. Der er leaset en minigraver – kontrakten blev underskrevet  

8. Nyt fra Sporten (FK) 

a. Eliteholdene er:  

i. Et herre kvalifikationsrække hold – herudover et 3. og 4. divisionshold 

ii. Et damekvalifikationsrække hold 

iii. Senior 2. divisionshold og et senior A hold 

b. Der afholdes turneringsudvalgsmøde 23/1 2017 

9. Sponsorudvalg (CS) 

a. Der etableres hurtigst muligt et sponsorudvalg og et møde i dette 

10. Begyndere (TH) 

a. Det overvejes at flytte begyndertræningen til lørdag og alene spille om mandagen 

11. Eventuelt 

a. Klubbladet er afskaffet som trykt medie – Bladet fortsætter i indeværende sæson i 

digital form 

b. Sponsordag 2017 afholdes 8/6 

c. FK forsøger at skaffe en jysk venskabsklub 


