
Referat af  

Bestyrelsesmødet 6.10.2021 kl 17.  

• Restauranten  

Annie orienterede omkring restauranten og opsigelse af Jørn Bossen pr. 31/12-21. Der forligger ikke info 

om hvad det videre forløb for restauranten er. 

• Company Day – ændringer til næste år!  

Måske en højtaler mere, da der var nogen, som ikke kunne høre Annie så godt. Søren Vesterby Knudsen 

henviste til et firma i Varde, som har en lidt mere professionel lyd. (All stage Aps) 

Kunne vi få med i kontrakten til en kommende forpagter, at vi skal have lov til at bestemme, at maden kan 

komme udefra, da det er et kæmpe arrangement – restauranten kan stå for morgenmaden og selvfølgelig 

drikkevarer under middagen? 

Der bør være bedre styring på caddierne under middagsserveringen, så serveringen går i ro og orden.  

• Sæsonen – matcher o.l. – (sidste frist for tilmelding)  

Annie ønsker sidste tilmelding dagen før kl. 12. Så må vi planlægge, hvem der kan sætte matcherne op om 

lørdagen/søndagen og helligdage.  

• Par 5 huller!!  

Er der mulighed for, at der for få midler kan etableres 2 par 5 huller mere, men det kræver en udregning – 

evt. hul 3, 6 og evt. 17 – Det nye bane udvalg laves på bestyrelsesmødet efter generalforsamling, og det 

bliver så en opgave for dem! 

• Foreløbigt årsregnskab pr. 30.9. 21, ved kasserer TB  

Ca +8000,- på bundlinjen. 

• Fastsættelse af kontingent for næste år, klar til generalforsamling. TB har tallene klar, hvad der betales i 

de 5 klubber, vi / banen kan bruge som grundlag) for kontingentfastsættelse 

Forslag til, at vi offentliggør vores kontingent uden beløb til bolde og trænerbidrag, Vores nuværende 

kontingent skal fremstå som kr. 5.340* (ikke kr 5.690) Som fodnote skal noteres, at *bolde kr. 200,- og 

*trænerbidrag 150,- er obligatorisk og kan ikke undlades. 

Navnet Retainerfee skal ændres til trænerbidrag – Karina ændrer i economic – listen på hjemmesiden 

ændres også evt. af Annie. 

• Nyt om dronefilmen, ved Flemming Karris. 

Vi så begge dronefilm og bestyrelsen synes, at de er blevet rigtig flotte. En god ide er, at sætte dem på FB 

som profilbillede! Samt på hjemmesiden! 

• Tidspunkt for generalforsamling. (besked til revisor) TB  

Match kl. 9 og generalforsamling kl. 14 – matchen er ’Nissernes bane layaut’. Karris kontakter Karina for 

opsætning af matchen. Karina giver revisor besked. 



• Punkter til godkendelse på generalforsamling  

Ingen punkter som generalforsamlingen skal godkende. 

• Valg til bestyrelsen: på valg er Annie, Flemming Karris, Niels Brinck, Hvem ønsker genvalg 

Alle 3 modtager pt genvalg – Kim stiller sit kandidatur til rådighed. Kirsten Kaltoft vil gerne hjælpe i 

bestyrelsen, men ønsker ikke genopstille.  

• Mail fra My Data vedr. Sikkerhedskontrol KB  

Vi siger nej tak. Vi kan snakke med DGU hvis vi vil vide mere om sikkerhed i andre golfklubberne. 

Karina undersøger hos DGU, om de har en netbanksforsikring der dækker os i tilfælde af netsvindel til 

golfklubberne. 

• Mail fra DGU vedr. vært ved turnering.  

• Karina foreslår DGU datoerne d.14-15 maj, 25-26 juni eller 6-7. august – Karina ringer til Peter 

inden for, at tjekke om datoerne passer Golfcentret! 

  

• Tilbud fra Falck på førstehjælpskursus  

Evt. kursus for 25 personer til 4600,- kr. afhængigt af om vi kan søge tilskud til det – Kim spørger 

Karsten. Vi kan evt. tale med Safety Group omkring et tilbud (allerede aftale med hjertestarter) – 

Annie giver oplysninger til Karina, så hun kan ringe til dem. Hvis der skal søges tilskud, vil Tage 

gerne lave ansøgningen. 

. 

• Brev fra bank – se punkt med Sikkerhed under My Data. 

• planlægning af næste års matcher (ønske fra Adam)  

Aftales ved mødet efter generalforsamling – spørg Adam inden om der er for booket noget pt. 

• Eventuelt 

Karina kontakter DGU om der laves et nyt begynderkursus til foråret igen, da vi har flere som gerne vil på 

det, men ikke kan de fremsendte 2 datoer. 

HJB har fået indvendinger på vores nye nærmest flag markeringer. Bestyrelsen vælger, at vi fortsætter en 

sæson og så må vi tage det op igen. 

 

Regionalmøder – Karris undersøger om han evt. kan d. 27 okt i Ikast. 

Dorit Buch har forespurgt på medlems træningstider ved Tinning kan tilbydes i starten af sæsonen, i stedet 

for som i år, hvor det først blev tilbudt i august. Bestyrelsen undersøger om det er muligt, men mener det 

er en god idé!! 

Arne Tinning har sagt ja at træne til næste år 


