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Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 
Referent Henrik Karmark 
 
Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ), Frank Krüger (FK) og Carsten Petersen (CP) 
Afbud: Leif Sønderstgård og Christian Wennicke 
 
 
Punkt: Ansvar Hvornår Info 

 
1. Velkomst – Formanden (PF) 

a. Formanden bød velkommen 

 
 

  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet 11. april 2013 (HK) 

a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste 
møde 

i. PSØ savner tilbagemelding fra DGU på åbent hus – 
PSØ rykker DGU 

 
 
 
 

PSØ 

 
 
 
 

NU 

 

 
3. Orientering fra formanden (PF) 

a. Amatør og ordensudvalg 
i. Drøftelse af fordele og ulemper ved oprettelse af et 

A&O udvalg. Det blev besluttet, at der laves et en 
forholdsordre til sekretariatet om hvordan 
retningslinjer for behandling af sager er. HK laver 
udkast til incident rapport 

b. Formanden deltager i ERFA møde den 30. maj bl.a. emne 
vedr. indskud og rabataftaler 

 

 
 
 
 
 
 

HK 

 
 
 
 
 
 

Næste 
Bmøde 

 

 
4. Sekretariatet (PSØ) 

a. Medlemstallene blev gennemgået – der er stadigvæk behov 
for en ekstraordinær indsats på nye medlemmer 

b. Greenfee ligger på den gode side i forhold til budget. Det 
mærkes tydeligt at vi er en af de allerbedste baner i området 
p.t. 

c. Biler – der er solgt endnu en bil - Forsberg har også købt en 
d. Der er lavet streamers til biler – Børge Jacobsen & Søn har 

sagt ja til at sætte den på alle deres biler. 
e. PSØ deltager i arbejdsgruppe med tilbagemeldingssystem  
f. 15. juni kommer Fitness centeret på besøg 
g. 10. juni er der kom med ud og spil golf 
h. Der mangler et Starter/banekontrol team 

 

   

 
5. Nyt fra sekretæren (HK) 

a. Personsager 
i. XXXXX 

b. Brud på etikette 
i. HG Har håndteret sagen 

 

   

 
6. Kassereren (CW) 

a. Generel orientering  
i. Kort gennemgang ved PSØ da CW var fraværende 

 

   

 
7. Klubhus 
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a. Stole mv. 
i. Sagen om stolene kommenteres af PS over for 

banehusudvalget som agerer på dette. 
ii. Vi har enstemmigt besluttet, at opsige 

forpagtningsaftalen til dennes udløb den 31. 
december 2013 med restauratørparret Mikael og 
Ulla Brendtsrup. 
Som grundlag for bestyrelsens beslutning, ligger der 
en forventning om et betydeligt større provenu til 
klubben, end den nuværende forpagtningsaftale 
giver. Hertil kommer andre ændringer til kontraktens 
indhold vedr. drift og betaling for forbrug. 
Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev 
kontaktet telefonisk og var enige i beslutningen. 
 

 
8. Sporten (LS) 

a. Store sponsordag 
i. Den mener LS skal afholdes præcist som sidste år. 

Der er lavet en aftale med Helge A Møller, om evt. at 
holde et lille indlæg på denne dag, så har vi talt om 
det var muligt at spille 18 huller den dag. 

b.  Fraktionsmøde 
i. Dette møde er foreløbigt planlagt til 15.8.2013, da vi 

mener at det giver mere tid til fraktionerne til at 
respondere over starten af sæsonen 
 

 
 
 

 

  

 
9. Eventuelt 

a. Formanden tager mail fra CS med i formandsberetningen 
b. Formanden tager markedsføringsudvalg med i formandens 

beretning 
c. QR Kode til 18. hul 

 

 
 

  

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 1. juli 2013 
 
 
Mogenstrup den __/__ - 2013 
 
 
     Afbud 
Peter Floridon  Henrik Karmark   Christian Wennicke 
    
 
  Afbud  
Per Stecher  Leif Sønderstgård  Henrik Gustafsson 


