
Bestyrelsesmøde 20. februar 2019 

Deltagere: Henrik Karlsen (KUGI), Jakob Mørch (JM), Carsten Petersen, Torben Godskesen, Rasmus Nielsen, 

Christian Sørensen, Ilse Nielsen 

Afbud: Frank Krüger, Henrik Karmark 

 

1. velkomst 

A. velkommen til alle  

B. video præsentation ved Per Sørensen 

 

2. gennemgang udestående punkter  

A. Deltager til repræsentantskabsmødet er fundet 

B. Dagens ret/udbud til regionsgolf er afklaret    

 

3. formanden 

A. Hjemmesideudvalget er nedsat og arbejder 

B. Vi er i gang med ansættelsesprocessen mht kontorassisten 

 

4. honorær sekretær 

afbud 

 

5. Sekretariatet 

A. ny stander til golfbox er ikke klar endnu 

B. indløsningsaftaler skal færdiggøres 

C. restanceliste drøftet. I forbindelse med overgang til nyt økonomisystem udestår stadig noget 

afstemningsarbejder 

D. undervisning omkring turneringsmodul i golfbox er afholdt 

a. der bliver udfordringer med score-registreringer ifbm turneringer herunder udgift til 

udsendelse af meddelelser til turneringsdeltagere 

 

6. status økonomi 

A. likviditet drøftet i forhold til budget 

a. der udestår en del restancer som umiddelbart ikke vurderes risikable dog  

 

7. status forpagtere 

A. intet at berette 

 



8. status bane/hus 

A. der er udført reparationer i køkkenet 

B. lokalerne er frisket op med ny maling  

C. vi investerer i nyt kølerum/køleskabe  

 

9. status sporten 

afbud 

 

10. status fraktioner 

A. fraktionerne er undervist i golfbox, positive røster 

B. vi sender igen en taknemmelig tanke til herreklubben for de gode stole 

 

11. status sponsorer 

A. sponsorater på scorekort mv. er på plads 

B. udvalgsarbejdet er i fuld gang med konceptudvikling 

a. herefter påbegyndes canvas-arbejdet 

b. tak til Martin Thorsen, Claus Buchholz, Kim Stengaard for at løbe arbejdet i gang 

 

12. status begyndere 

A. allerede 7-10 deltagere til opstart på det første hold ultimo marts 

B. konceptet/årshjulet er drøftet og justeres på baggrund af erfaringer fra 2018 

C. nye påtænkte tiltag drøftet 

D. begynderaftener  

E. markedsføringsmuligheder drøftet 

F. par-3 bane tiltag drøftet 

a. prøv golf gratis 

b. opbakning fra Proshoppen 

c. kom-og-spil med eliten på udvalgte dage 

 

13. IT udvalg 

A. Hjemmeside udvalget er nedsat med Henrik Karmark og Chris Hermansen der arbejder hermed  

 

14. Eventuelt, bordet rundt 

 

Næste bestyrelsesmøde 19/3/2019 kl 18.30 


