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Referat af bestyrelsesmøde mandag 10. oktober 2022 
kl.18.30   
 
Deltagere: 
Svend Erik Hansen (SEH), Peer Ove Nielsen (PON), Martin Thorsen (MT), Christian Sørensen (CS), 
Torben Godskesen (TG), Benny Jensen (BJ), Henrik Holm Hansen (HHH), Jakob Mørch (JM), 
Camilla Vad (CV) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent 
Afbud: Frank Krüger (FK) 
 
1. Velkomst v/ SEH 
 
2. Godkendelse af dagsorden for mødet 
Godkendt. 
 
3. Sekretariatet v/ CV og BJ 
3A. Prøvemedlemmer på begynderhold – en kort drøftelse omkring hvad et prøvemedlem har ret til 
efter endt kursus. Ønsker at kende bestyrelsens holdning til dette, inden et forestående møde 
med Begynderudvalget i løbet af vinteren.  
 
Vi drøftede vores holdning til, at prøvemedlemmer kunne fortsætte i Club36 uden at betale, hvis de 
manglede at blive klar. Vi blev enige om, at dette fremadrettet ikke kunne lade sig gøre, medmindre 
man tilmeldte sig endnu et begynderhold. Derudover blev vi enige om, at et par3 medlemskab måtte 
være det rette produkt for dem, der er lidt længere om at blive klar til at blive medlemmer. I øvrigt var 
det vigtigt, at der laves en ansvarsfordeling om hvem, der gør hvad i processen fra 
prøvemedlemsskab til egentligt medlemskab og at dette noteres ned til en strategi/handleplan.  
 
4. Orientering 
 
Formanden v/ SEH 
4A. TeeBox består indtil april 2023. Der kan ikke købes nye årsmedlemsskaber. 1 time koster 150 
kr. uden medlemskab og 100 kr. med medlemskab.  
 
4B. Golfuge, navnekonkurrence udsendt, præsentation inden generalforsamling.  
 
4C. Udtrædelse af SGO. Mail sendt til de andre klubber og info til medlemmerne. Vi drøftede 
reaktioner fra medlemmer på dette.  
 
5. Nyt fra Frivillige v/PON 
5A. Status på frivilligkorpset? 
Aktuelt ser det ud til at en del af de tænkte emner til dette er lidt pressede på tid.  
Der afholdes snart møde med Erik fra Begynderudvalget ift. hvad de ønsker sig derfra af frivillige 
kræfter.  
 
6. Nyt Sporten v/ FK/RN 
6A. Tilmelding af hold til Danmarksturneringer er nu startet og sidste frist for tilmelding er den 31. 
oktober. Vi skal have meldt et herrehold til i kval-rækken, et ekstra seniorhold skal tilmeldes i 
kval-rækken og et veteranhold skal tilmeldes også. Tre i alt. Benny sørger for dette.  
 
6B. Regionsgolf. Jacob Uhre fortsætter som klubkoordinator og hold skal tilmeldes til januar 2023, 
hvilket han sørger for.  
 
6C. På lørdag afholdes herreeliteafslutning: Der skal fra eliteudvalgets side indstilles, hvem der 
tilbydes reduceret kontingent.  
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6D. Den 13. - 14. maj afholdes der U22 drengeturnering på vores bane.  
Derudover vil vi gerne afholde vores egen juniorturnering den 21. maj.  
Der arbejdes også på en herreeliteturnering den 10. - 11. juni. 
Disse turneringer giver lidt penge i kassen, samt skaber opmærksomhed på klubben.  
 
7. Nyt fra Bane/Hus v/ TG 
7A. Personalesituationen 
Personalesituation drøftet.  
 
8. Greenkeeper v/HHH 
8A. Køb af sprøjte. Udskiftning er nødvendig da den gamle ikke er lovlig mere. Det undersøges om 
leasing kan betale sig kontra køb. 
 
8B. Banebudget godkendes, dette drøftes under punkt 10H. Vi drøftede budgettet og hvad der lå 
bag tallene.  
 
8C. Lidt nyt om baneudvalg. 3. oktober har der været holdt et opfølgende møde med repræsentant 
fra DGU. Den 31. oktober holdes der møde igen, hvor de enkelte huller gennemgås. 
  
8D. Banens pleje. Plejeplan er overholdt. 9 x topdress hen over året. Derudover sprøjtet efter 
planen. Vertikalskæring 3 gange. Greens og fairways er blevet eftersået.  
 
9. Planlægning af generalforsamling / SEH 
9A. Drøftelse af oplæg fra bestyrelsen til medlemmerne vedr. generalforsamlings afholdelse. 
Vi drøftede, gennemgik og tilrettede vores forslag til generalforsamlingen. 
 
10. Økonomi v/ CS 
Økonomisk overblik 
 
10A. Regnskab for september (Årsregnskab) 
 
10B. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget 
Egentlig ses et fint resultat med tanke på stigende priser, især energipriser.  
 
10C. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer 
 
10D. Likviditetsituation december. Som regnskabet ser ud nu, vil der ikke være et likviditetsproblem 
ultimo 2022. Dog holder vi os kun lige inden for vores buffer.  
 
10E. Medlemstal v/ BJ 
Medlemsopgørelse per dato 
 
10F. Budget 2022-2023 
 
10G. Oplæg til version 2.0 fra Christian 
 
10H. Godkendelse af banebudget 2023 
Godkendt. 
 
10I. Godkendelse af oplæg til kontingenter for 2023.  
Revideret og godkendt. 
 
11. Eventuelt 
11A. Aftalt at Café Kilden fremadrettet overtager driften af kaffeautomaten. 
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11B. Medlemsundersøgelse drøftet ift. hvilke perspektiver vi hæfter os ved, samt 
hvordan vi anskuer de forskellige scores.  
 
Næste møde er mandag den 14. november 2022 kl. 18:30 

 


