
 

 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 8. april 2019 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen 
(HPM), Frits Christensen (FC), Inger Marie Andersen (IMA), Erik Byskov Larsen (EBL), 
Carsten Lauridsen (CL), Per Strandbygaard (PS) og Preben Knudsgaard (PK)  
   
Afbud: Knud Hougaard Klausen (KHK) 
 
Referent: Hans Peter Ø. Mikkelsen 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat   
Bestyrelsesmødet den 20. marts 
2019.  
  

Godkendt og underskrevet 

2. Regnskab og budget 
 

• Der er lidt tilretninger på periodiseringer. 

• Mangler gennemgang af udgifter til 
optimering af Pay & Play banen, udgifter 
skal overføres til tilskud fra DIF og DGI 
foreningspuljen.  

• Aktivering af udgifter vedrørende skilte 
(eller korrektion af budgetopfølgning). 

 
Der laves et overblik over udgifter til skilte på 
18 hullers banen – er midler tilbage til 
henvisningsskilte? 
 

3. Medlemssituationen 
 

Mange nye medlemmer. 
Mulighed for at nå målet. 
 

4. Opkrævningsterminer 
Drøftelse af om vi skal ændre 
vores opkrævnings-
/betalingsterminer fra 1/2 og 1/8 
til 1/1 og 1/7 for at styrke vores 
likviditet. 
 

Forsætter uændret i 2019. Der arbejdes på 
måske at ændre i 2020.  
 
Det beregnes hvor mange penge vi betaler i 
rente. 
 
Evt. tages op på generalforsamling. 
 
Der skal arbejdes på at medlemmerne kommer 
på betalingsservice. 
 

5. Frivilligstruktur 
Drøftet tidligere på 
bestyrelsesmødet 20. februar 
2019. 
Det blev her besluttet, at 

• Der skal sættes 
rigtige navne på 
frivillig 
grupperne. 

Projektet er ikke afsluttet. 
 
PK/HPM arbejder fortsat på opgaven. 
 
Antallet af frivillige har nået toppen. Vi har en 
udfordring i at fastholde de frivillige. Vi skal 
huske og at rose de frivillige for deres 
uvurderlige arbejde ved givne lejligheder. 
 



 

• Der skelnes mellem udvalg 
(golfboks) og grupper 
(regneark). 

• Der arbejdes videre med 
opgaven 

 
Hvor langt er gruppen kommet? 
PK 
 
Hvordan ”håndterer” vi de 
frivillige, så de stadig føler værdi 
for det de laver? 
PK 
 

6. Konstituering 
Drøftelse af løsninger for 
Begynder- og Juniorudvalg. 
IMA og PK 
 

Opslag på facebook/hjemmeside/ 
nyhedsbrev.  
Hvor der søges medlemmer til udvalgene. 
Åbent hus med 25 gæster. 17 meldte sig til 
begynder forløbet. 
Der mangles mentorer af samme årsag. 
 

7. Rekruttering og fastholdelse 
Hvilke tiltag har vi fat på i 2019? 
 
Skal vi have flere tiltag på 
banen? 
 
Hvilke emner har vi på 
annonceplanen? 
 
Hvilke emner har vi, som kan 
videregives Skjern Håndbolds 
medlemskartotek? 
 

Åbent hus (2/6) - annonceres 
Golfens Dag (28/4) - annonceres 
Spil med en ven (8/5, 5/6 og 14/8 med 
annoncering) 
 
Gensynsmatch – annonceres ikke. 
 
Cafe markedsføres i maj. 
 
FC følger op. 
 

8. Nøgler 
Hvem skal have hvilke nøgler, og 
hvilke nøgler giver adgang til 
hvor? 
 

KHK arbejder på det. 

9. Alarmsystemet 
Drøftelse af 
muligheder/udfordringer med 
alarmen i turneringslokalet. 
 

KHK undersøger muligheden for at skifte til en 
billigere udbyder. 

10. Dropbox 
Oprettelse af fælles dropbox i 
Dejbjerg Golf Klub 
Hvem ved noget om det? 
 

FC har styr på det. 
Peter Larsen er administrator på klubbens 
Dropbox indtil videre. 
Strukturen skal fastlægges. 
FC, HP og Peder Larsen holder møde. 
 

11. Invitation til Byrådet 
Foreløbig udkast vedhæftes 
dagsorden. 

IMA og FC arbejder videre på indbydelsen. 
 



 

Er der nogle særlige punkter, vi 
ønsker at fremhæve i 
invitationen? 
 

12. Ansøgning til kommunens 
anlægsfond 
Punktet er udsat fra mødet 20. 
marts 2019.  
Det er for sent at indsende 
ansøgning i 2019.  
Er der noget vi skal have 
undersøgt, så vi er klar med en 
ansøgning i god tid for fristen i 
2020. Eksempelvis taget på 
klubhuset? 
 

Udsat. 

13. Bestyrelses forretningsorden 
og årsplan 
Det blev drøftet på 
bestyrelsesmødet i marts, om vi 
skal ændre/opdatere vores 
forretningsorden og om vi skal 
have lavet en årsplan. Det blev 
ikke tage nogen beslutning. 
 
I vores vedtægter står, at 
bestyrelsen selv vedtager sin 
forretningsorden 
 
På hjemmesiden under 
bestyrelsen menupunktet – 
organisation. Hvad skal det? 
Indholdet er noget forældet og 
strategiplanen erstatter måske 
noget af teksten omkring visioner 
m.m.  
Virksomhedsplanen som ligger 
der er fra 2012. 
https://www.dejbjerggk.dk/klubinf
o/bestyrelse/organisation  
 
Indstilling: 
Bestyrelsen beslutter;  

• Hvad vi vil arbejde med 
forretningsorden, årsplan, 
strategiplan, virksomhedsplan 
og om ”organisation” er lig 
med, indholdet på 
hjemmesiden. 

• Om der nedsættes en gruppe 
til at udarbejde et forslag til 
bestyrelsens godkendelse. 

 

Vision og værdier arbejdes der med i 
strategiweekenden i november. 

https://www.dejbjerggk.dk/klubinfo/bestyrelse/organisation
https://www.dejbjerggk.dk/klubinfo/bestyrelse/organisation


 

14. Nyt fra udvalgene 
 

Sponsorudvalg: Der skal sælges flere skilte på 
parkeringspladsen. 
Sponsortavlen skal ajourføres. 
Husk at bruge vores sponsorer. 
Turneringsudvalget godt i gang med 
åbningsturnering. Der arbejdes med Pros Day. 
Baneservice er godt i gang. Der køres 1 gang 
om dagen, senere køres 2 gange om dagen. 
Baneudvalget, greens er ok. Greenkeeperne 
godt med. 
Åbent hus i greenkeeperhuset i begyndelsen af 
maj måned. 
PR udvalget har travlt. Udvalget har fået 
ændret hjemmesiden. Næste projekt er 
facebook. 
Nyt punkt på hjemmesiden med sponsorer og 
link til sponsorernes hjemmeside. 
Begynderudvalget. Demo af 3 spillere med 
forskellige hcp med spil på hul 1, 2 og 3 
sammen med Nicolas. Vi søger nye mentorer 
til nogle af alle de nye prøvemedlemmer. 
 

15. Nyt fra formanden 
1. DGU Tema og 

repræsentantskabsmøde 
2. ERFA-møde med Struer, 

Lemvig og Nordvestjysk 
golfklubber 

3. Foreningssamvirkets 
repræsentantskabsmøde 

4. Tro og love-erklæring – DIF 
og DGIs foreningspulje 

 

 
1. IMA og HPM deltog. Temaerne fredag var 

rekruttering af både seniorer og juniorer. 
2. IMA og HPM deltog. 
3. IMA og HPM deltog. 
4. IMA undersøger udsættelse og 

underskriver. 

16. Eventuelt 
 

Danmarks Dejligste, Naturens Rige. 
 

 
Punkter til næste møde: 
Frivilligstruktur. 
Profilering af Caféen, herunder om Caféen skal have et andet navn. 
Nøgler. 
Alarmsystem. 
 


