
Referat 8/9 2016 

Tilstede: Allan Jørgensen (AJ), Frank Krüger (FK), Henrik Karlsen (KUGI), Troels Haugsted (TH), Christian 

Sørensen (CS) 

Afbud: Christian Wennicke (CW), Henrik Karmark (HK), Carsten Petersen (CP) 

 

1. Velkommen 

a. AJ bød velkommen 

 

2. Udeståender 

a. Danhostel aftale; HK følger op inden kommende bestyrelsesmøde 

b. Skiltning ved klubben; Leverandør er i gang  

c. Café; Faldende tilfredshed med restaurantens kvalitet drøftes med forpagter. HK følger op 

herpå 

d. Bagmærker; CW er i proces med bagmærker til HIO og årets medlem 

 

3. Formanden 

a. Intet nyt fra formanden 

 

4. Bane/hus 

a. Nye målsatte skilte til tee-steder er designet, foreløbigt ved hul 8 

b. Indkøb af tallerkener til café, godkendes 

c. Ønske om køledisk fra forpagter med tilbud om at betale for denne. Bestyrelsen godkender 

dette, under forudsætning af at alle omkostninger hertil afholdes af forpagter 

d. Anskaffelse af traktor og eventuelt minigraver; se pkt. 6.b og 6.c 

 

5. Sekretariatet 

a. Restanceliste  

i. Restancer er faldende i forhold til sidst, men stadig for stor. Der arbejdes på at 

nedbringe disse 

1. Et medlem i restance kan naturligvis ikke deltage i klubbens turneringer 

b. Medlemssituationen 

i. Fortsat positiv udvikling på antallet af seniormedlemmer  

 

6. Status økonomi 

a. Økonomi; Hovedtal/økonomi pr. 31/8 er gennemgået  

b. Traktor: køb kontra leasing af traktor er drøftet og bestyrelsen kan tilslutte sig en 

leasingmodel. Dog skal øvrige muligheder undersøges forinden  

c. Minigraver: bestyrelsen henstiller at mulighederne for fortsat at leje/låne en sådan ved 

behov undersøges og oplæg hertil gives bestyrelsen 



 

7. Nyt fra sporten 

a. Et herrehold rykker ned, så klubben nu har et 3. og et 4. divisionshold. I kommende sæson 

stiller klubben ikke hold i kvalifikationsrækken 

b. Seniorholdet rykker direkte op i 2. division – FLOT! 

c. Juniorrangliste turneringen (DGU) blev tidligere på året afviklet med over 60 deltagere. 

Klubben vil fortsætte med at afholde denne og arbejder på at finde sponsor hertil 

 

8. Sponsorer 

a. Udviklingen i sponsorer er drøftet. Bestyrelsen vurderer at udviklingen kan vendes til den 

kommende sæson 

b. Der arbejdes fortsat herpå, herunder inddragelse af flere hertil 

 

9. Eventuelt 

a. Øget aktivitet på hjemmeside og facebook generelt, hvilket Jakob Mørch har tilbudt at være 

primus motor på – mange tak 

b. Tiltag med salg af greenfee billetter til f.eks. julegave er drøftet, 3 stk. for 500 kr. Nærmere 

info herom udsendes 

c. Info om indstilling til årets medlem vil blive udsendt 

 

10.  Næste møde 

a. OBS NY MØDEDATO ONSDAG 5. OKTOBER 2015 

 


