
 

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

1. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet den 14. maj 
2019.  
  

Referatet godkendt og underskrevet.  

2. Regnskab og budget 
 

Udfordring med hensyn til fordeling af 
greenfee, salg fra shoppen, billeje mv. og 
periodisering.  
Regnskabet følger budgettet. 
 

3. Medlemssituationen 
 

Forhåbentlig giver de mange prøvemedlemmer 
anledning til flere medlemmer.  
I øjeblikket er antallet af seniorer stort set 
status quo i forhold til 1/1. 
 

4. Maskinparken 
Vores greenklipper giver rigtig 
mange problemer. Herudover er der 
også problemer med firstcutteren. 
Vedligeholdelsesplanen for 
maskinparken drøftes på mødet. 
 

 
Det undersøges, om der kan lease én eller 
flere maskiner.  
Vi er bagud med investeringer i maskinparken. 

5. Ansøgning til Ringkøbing-Skjern 
Kommune 
Ansøgning til Kultur- og 
Fritidsudvalgets anlægspulje. 
 
Ansøgningsfristen er den 1. marts 
2020. 
 
Link til principper for puljen - 
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Ko
mmunen/Puljer-der-kan-
soges/Anl%C3%A6gspuljen%202019-
2020.pdf  

 

 
Udsættes til næste møde. 

6. Internetforbindelse og el-tavle 
Internetforbindelsen er besværlig at 
genstarte, når det har været nede.  
Det er samtidig upraktisk, at 
internetboksen sidder på loftet – 

Internetforbindelse udsættes til næste 
bestyrelsesmøde. 
Vi gør pt. ikke noget i forhold til el-tavlen. 

https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Puljer-der-kan-soges/Anl%C3%A6gspuljen%202019-2020.pdf
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Puljer-der-kan-soges/Anl%C3%A6gspuljen%202019-2020.pdf
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Puljer-der-kan-soges/Anl%C3%A6gspuljen%202019-2020.pdf
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Puljer-der-kan-soges/Anl%C3%A6gspuljen%202019-2020.pdf


 

kunne den evt. flyttes ned i 
klubhuset? 
Klubben elinstallationer er udfordret 
– det skal overvejes, om vi skal 
have ”renoveret” vores målertavle 
med flere grupper. Grupperne har 
ikke en naturlig sammenhæng. 
 

7. Møde med Byrådet den 16. 
august 2019, kl 13.00 – 15.30 
Program: 

• Frokost 

• Orientering om klubbens arbejde 

• Introduktion til golfspillet 
 
 

Orientering om: 

• Indledning. 

• Orientering om frivilliges store indsats. 

• En tak for oprensning af bækken og 
vigtigheden heraf for vores bane. 

• Forklare lidt omkring problematikken med 
jordkøb. 

• Lidt omkring økonomi. 

• Introduktion til golf.  

• Konkurrence på puttebanen. 
 

8. Forberedelse af Frivilligdagen den 
14. september 2019 

• Invitation 

• Opsamling på frivillige 

• m.m.  
 

 
Invitationen sendes til alle de medlemmer, som 
har lavet en frivillig indsats. Skulle der være en 
frivillig som ikke får en invitation, må vi håbe de 
henvender sig, eller i hvert tilfald melder sig til i 
Golfboks alligevel. 
 

9. Caféen 
Hvad er bestyrelsens holdning til 
arrangementer uden golf, fester og 
arrangementer som generelt ikke er 
etableret af klubben selv. 
Hvordan forholder vi os til 
bemanding ved afholdelse af 
sådanne arrangementer (frivillige)? 
 

 
Det anses som uinteressant at holde private 
arrangementer uden golf. 
Hvis der er golf involveret, må det forventes at 
frivillige hjælper. 
 

10. Frivilligstruktur 
Udkast til skabelon vedhæftet. 
 

Udsættes til næste møde. 

11. Brug af dropboks i klubben 
Blev snakket på bestyrelsesmødet i 
april 2019.  
Referat: FC har styr på det. 
Peter Larsen er administrator på 
klubbens Dropbox indtil videre. 
Strukturen skal fastlægges. 
FC, HP og Peder Larsen holder 
møde. 
 
Er vi kommet videre med dette? 
 

Udsættes til næste møde. 

12. Medlemsmøde i efteråret 2019  



 

Skal vi have et medlemsmøde i 
efteråret 2019? 

Medlemsmøde, den 23. oktober 2019 kl. 
19.00.  

13. Baneguides 
Vi har ikke flere baneguides – skal 
der trykkes flere? 
 

 
Det undersøges hvilke leverandør der er 
billigst. 

14. Nyt fra udvalgene 
 

Baneservice:  
Det kører. Holdet har et godt samarbejde. 
Alle har en god oplevelse. Der stødes ikke på 
”snydere”. 
Sponsorudvalget: 
Har lige haft møde. Der mangler ca. 38.000 kr. 
at blive faktureret. Sponsordagen den 13. 
september kl. 13.30. 
Baneudvalget: 
Hul 15 og 16 er afsvedet på grund af gødning 
og meget varmt vejr. 
Græsset er begyndt at spirer, især efter at vi er 
begyndt at vande. Der håndvandes på de 2 
greens. 
Rullegræs har været en dårlig løsning i 
2018/19 på grund af dårlig kombination af frost 
og varme. 
Turneringsudvalget: 
Flot tilmelding til turneringer i 2019. 
Handicapudvalget: 
En enkelt regulering. 
Juniorudvalget: 
Juniorlejr er begrænset til lørdag pga. lavt 
deltagerantal. 
Begynderudvalget: 
84 startende prøvemedlemmer. Der mangler i 
den grad mentorer. 
Det kniber med at få prøvemedlemmer over på 
fuldt medlemskab. 
Kontoret: Ingen bemærkninger. 
 

15. Nyt fra formanden 

• Rengøring i greenkeepergården 
og toilettet på hul 12. 

• Præmier og trofæ til klub i 
klubben 19 – 35.  

• Indkøb – opmærksomhed på 
rabataftaler og sponsorer. 
 

 
Ansættelse til at gøre rent i greenkeeper 
gården og toilettet på hul 12 (1,5 time pr. uge). 
 
Præmier købes for opkrævning af matchfee. 
Klubben køber en vandrepokal. 
 
 
 

16. Eventuelt 
 

Et hjertestarterkursus. 
Hanne Krogsgaard vil gerne holde et kursus 
for 12 personer, den 17. september 2019. 
Invitation sendes til KHK, PK, Greenkeeperne, 
cafegruppen og shopgruppen. 
 

 


