
Referat af bestyrelsesmøde  

den 5. januar klokken 17.00 

 

1. Velkommen – herunder godkendelse af referat fra sidste møde 
Vedr. office365, så skal Karsten, Niels og Karina sætte sig sammen og få styr 
på det med fælles dokumenter (og bullguard) 
Vedr. HCP som ændres fra over 54 til 54 – der skal sendes en besked ud til de 
medlemmer det vedrører. Hans Jørn undersøger hvem der bliver berørt og i 
samarbejde med Annie skal de berørte orienteres og tilbydes hjælp til at 
komme videre.  
 
Tilbagemeldinger fra udvalgene: 
Bane og hus udvalg – Karris har talt med Peter og greenkeeper – der er som 
bekendt blevet drænet (mangler pt hul 2) Der fortsættes ud fra listen om 
ønsker til banen. Baneudvalget følger op på tingene. Buggyer bør sættes væk 
så snart der laves restriktioner på banen, i år blev de anvendt for længe til stor 
skade for den våde bane. Hvis bestyrelsesmedlemmerne har ændringer på 
banen der bør tages op, skal de orientere baneudvalget, der herefter 
kontakter greenkeeperne. Baneudvalget bør foreslå, at grene mellem hul 16 
og 17 fjernes, ligeledes at fyrrenåle rives af greens og stier. Måske skulle vi 
samle nogle medlemmer i små grupper der kunne hjælpe med at få det 
klaret!! 
Kommunikationsudvalget – Niels undersøger om de FB grupper, som ikke kan 
bruges, kan slettes og vender tilbage til bestyrelsen.  
 

2. Nyt fra kontoret: skal der sendes faktura til dem der udmelder sig for sent?  
Den 20. jan sendes en påmindelse om manglende betaling.  I starten af feb. 
ringes der til de der stadig ikke har betalt, hvor det oplyses, at de bliver 
frataget spilleret hvis de ikke betaler indenfor et par dage.  Vil de udmeldes på 
dette tidspunkt koster det 350 kr.             Er der stadig restance den 31/3-21 
skal de, ifølge vedtægterne, ekskluderes.   
 

3. Nyt omkring restauranten 
Annie har talt med Peter om de muligheder, som der foreligger. Det som der 
blev oplyst under generalforsamlingen, er ikke aktuelt pt. Der er pt 3 mulige 
forpagtere der forhandles med, men pt er der ikke truffet en afgørelse.  
 



4. Oprydning på banen  
Vedr. oprydningsmatch d. 27 marts, så må vi afvente til næste møde i start 
marts, hvor vi forhåbentlig ved mere om, hvilke covid-19 restriktioner, der 
gælder. (se under baneudvalg i punkt 1 angående midlertidig oprydning!) 
 

5. Aktuelle sager: Fx Aktivitetskalender 
Kaffe med Kurt kan først blive når vi må samles 100 personer. Vi afholder 
opstartsaften som en slags klubaften, når vi må igen er tilladt at samles 100 
personer.  
Banen reserveres til matcher og så må vi se i starten af marts, hvordan og om 
vi kan afholde noget. Hans Jørn opdaterer aktivitetsplanen og booker banen. 
 
 

6. Sponsorer til InfoNyt og matcher 2021 – Karsten taler med Peter om 
banesponsorer. Der kommer en liste med hvem, der skal kontakte hvem og 
deadline d.20/1-21. D. 15. februar skal fakturaerne til Sponsorerne sendes ud 
– Karina og Karsten gennemgår listen inden fakturering. Når Info Nyt skal 
sendes ud elektronisk, så HUSK også til sponsorer.  
 

7. Nye initiativer: Fx tilbud til begyndere. 
I år ønsker vi ikke at anvende Sweetdeal, Men vil sætte det på et opslag på FB 
og sende mail til medlemmerne med tilbud til venner og bekendte.  
  
Varde Golfklub har et tilbud i Ældresagens blad, måske skulle vi prøve det i 
ældresagens Blåvandshuk afdeling.  
Værdibeviset sendes til Niels, som lægger den på FB og til Annie, som lægger 
den på hjemmesiden. 
 

8. Næste match/matcher/Årshjul 
Vi afventer til næste møde i start marts for om, hvornår vi kan gennemføre 
matcher igen. 
 

9. Info-nyt/Nyhedsbrev. 
Der er ikke pt noget til et nyhedsbrev pga covid-19 og ingen aktiviteter. I 
næste Infonyt skal der skrives om æresmedlem Holger Lund Jensen – Annie 
har sendt det til Karsten. 
 

 



10. Indkøb af udstyr – video over banen? 
Vedr. tilskud – fristen for indsendelse af dokumentation er ændret til 30/6-21, 
så der er tid til at lave dronefilmen. Til marts kommer bag og udstyr. 
Vi har også fået tilskud på kr. 25094,- til mgl. Matchindtægter og ekstra 
udgifter i 2020  
Hans Jørn søger DIF inden februar omkring træner støtte og mentorkursus. 
 

11. Næste møde: tid og sted. 
 2 marts kl. 17.00 i Klublokalet 
 

12. Eventuelt 
Annie meddeler at samarbejdet med Henne Golfklub omkring fri spil for 
medlemmerne i Henne og Blåvandshuk ikke bliver til noget, da Henne 
Golfklub. ikke ønsker at være med.  
Annie oplyser at Peter er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside der 
skulle være nemmere  at arbejde med.   Bestyrelsen får er eksemplar 
tilsendtA. 


