
Referat 5/10 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, gennemgang af dagsorden 

 

2. Udeståender 

a. Danhostel aftale; HK følger op forinden sæsonstart 2017 og får eventuel aftale på plads 

b. Skiltning ved klubben; Vil stå klar til foråret 

c. Café; Der har været afholdt møder med en del af de respektive fraktionsformænd, på 

initiativ af forpagteren. Resultatet af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt.  

Derudover kan fra seneste rapport fra ”Golfspilleren i centrum” konstateres, at der er en 

stigende tilfredshed med café blandt gæster i klubben, men en stigende utilfredshed blandt 

klubbens medlemmer. 

d. Bagmærker; Opgaven overgår fra CW til Ilse, der tager kontakt med ny leverandør med 

henblik på bagmærker til HIO og årets medlem. Bestyrelsen beklager det ikke er faldet på 

plads allerede! 

 

 

3. Formanden 

a. Årets medlem: Begrundede indstillinger til årets medlem bedes fremsendt senest 1. 

november, hvorefter bestyrelsen vil drøfte disse inden generalforsamling  

b. Bestyrelsessituationen  

i. Kasserer CW har meddelt at han fratræder i henhold til vedtægterne ved 

kommende generalforsamling  

ii. Bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsesmedlem CS til at indtræde som 

kasserer, hvilket skal vedtages på generalforsamling 

iii. Bestyrelsens forslag til bestyrelsen, vil blive slået op i henhold til vedtægterne 

 

 

4. Sekretariatet 

a. Medlemssituationen  

Udvikling har ved seneste opgørelse været fortsat positiv og det bemærkes, at der er 30 

flere seniormedlemmer siden årets begyndelse.  

b. Restanceliste  

Restancer er faldende i forhold til seneste opgørelse, men stadig for stor. Der arbejdes på 

at nedbringe disse.  

i. Det præciseres igen, at et medlem i restance naturligvis ikke kan deltage i klubbens 

turneringer 



5. Status økonomi 

a. Økonomi; Der forelå ikke ved bestyrelsesmødet statusrapport, hvorfor dette vil blive taget 

op igen ved næste bestyrelsesmøde. Det er aftalt med CW at han afslutter regnskabet for 

året 2015/2016 

 

 

6. Bane/hus 

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

leasingmodel. Øvrige muligheder skal fortsat undersøges forinden 

b. Minigraver: Det konstateres, at det er billigere at lease en brugt minigraver, fremfor at leje 

denne ved behov. Bestyrelsen beslutter at minigraver leases, samt at Per Sørensen 

undersøger hvorvidt klubben vil kunne udleje denne til naboklubber eller andre, også rent 

forsikringsmæssigt 

 

 

7. Nyt fra sporten 

a. Klubmesterskaber er afholdt med succes og stor tilfredshed, resultater er offentliggjort på 

hjemmesiden. Bestyrelsen takker alle de frivillige hjælpere der fik turneringen til at forløbe 

så godt   

b. Vi glæder os til at få endnu større succes på begynderinitiativerne i det nye år  

 

 

8. Sponsorer 

a. Der er modtaget enkelte positive tilkendegivelser om eventuel opstart af en erhvervsklub  

 

 

9. Eventuelt 

a. Cafe Luc; Åbningstider i oktober i Café Luc er drøftet. Det er aftalt, at der frem til den 16/10 

vil være åbent til kl. 18 i køkkenet, bortset fra mandag hvor der ikke vil være åbent. Efter 

den 16/10 vil der være lukket mandag, og øvrige dage fra kl. 16 indtil afslutningsmatchen er 

afviklet, hvorefter der først åbnes igen til den nye sæson.  

b. Golfspilleren i centrum; Generelt bliver klubben vurderet positivt blandt såvel gæster som 

medlemmer, dog har vi måttet konstatere en faldende tilfredshed med cafeen blandt 

medlemmerne og en mindre stigning i tilfredsheden blandt gæsterne  

c. Hjertestarter; Organisationen ”kunsten at redde liv” har kontaktet os med henblik på 

opsætning af hjertestarter. Klubben vil ikke have omkostning herved, da den er fuldstændig 

sponsorfinansieret. Det besluttes at Ilse tager fat i organisationen og sætter dette i værk 

d. Kaffemaskinen; Bestyrelsen opfordrer Per Sørensen til at lave en log over antallet af 

servicebesøg på maskinen og på baggrund af denne, sørge for at leverandøren tager denne 

tilbage inden udløb af garantiperioden og forhandler betingelserne herfor. Det skal sikres at 

der inden 1/11 skal stå en ny kaffemaskine, der kan modtage både mønt og kort 

e. Rundt om bordet: 

i. Jacob Mørch bliver ansvarlig for at skrive opslag på klubbens hjemmeside/facebook 



ii. Vi takker for Carstens Johansens flotte bidrag til præmier i forbindelse med 

løvfaldsturneringen, hvor der i øvrigt igen var deltagerrekord 

 

10.  Næste møde 

a. OBS NY MØDEDATO TORSDAG 17. NOVEMBER 2015 KL 18.30 

 


