
 

Resumé fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. oktober 2021 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), Carsten Lauridsen (CL), Erik Byskov Larsen (EBL) og 
Preben Knudsgaard (PK) 
Afbud:  
Referent: Hans Peter Ø. Mikkelsen 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat fra 22. september 
2021 

Ingen bemærkninger, referatet er godkendt. 

2. Budget og Regnskab 2021 
Periodeopgørelse pr. 30. september 2021 
 

Der er bestilt gødning til næste år pga. store 
prisstigninger. 
Ingen bemærkninger i forhold til tidligere. Der 
forventes et resultat på knap på ca. 400 tkr.  

3. Medlemsstatistik pr. oktober 2021 
 

Medlemsstatistik ser fortsat godt ud. 
Der skal tages stilling til, hvordan vi håndtere den 
øgede medlemstilgang. Herunder 
sammenlægning af tider og 7 tider i timen i stedet 
for 6 tider. 
Der lægges en tekst skal på golfbox omkring 
sammenlægning af 2 bolde i primetime på 
lørdage og søndage. 

4. Stråtag 
Er vi kommet videre med tilbud fra 
tækkemanden og forberedelse af 
ansøgning til anlægspuljen? 

Udsættes til næste møde. 

5. Greenfee aftaler 
Drøftelse af om vi skal fortsætte med de 
greenfee aftaler vi har med 
samarbejdsklubber skal fortsætte. 
PK kommer med et oplæg. 
 
Herunder f.eks. samarbejdsaftalen med 
Holmsland, hvor 50% aftalen måske ikke er 
helt rimelig når greenfee ikke er det 
samme. 

Udsættes til næste møde. 

6. Fremtidig bemanding/organisering af 
kontoret 
FC 

Der laves en aftale med Peben for 2022. 
 
 

7. Afholdes af konfirmationer/fester i Cafeen 
PK 
Der er tidligere holdt fødselsdage, jubilæer 
m.v. med stor tilfredshed for alle parter. 
Betingelserne har været, at gruppen af 
gæster kan være i tilbygningen til Cafeen. 
At Cafeen ikke er lukket for klubbens 
medlemmer.  
Klubarrangementer har første prioritet. 

Forslaget godkendes som beskrevet med 
følgende tilføjelser: 
Det gælder kun for medlemmer. 
Udgifter til hjælp i caféen vil blive opkrævet med 
min. 2x4 timer hos festholderen uanset om der 
hyres ekstern hjælp, det er frivillige eller 
medbragt personale. Udgifterne dækker for løn, 
opvask, rengøring m.m. 
Der kan være ca. 50 personer i ”tilbygningen”. 



 

At Lone – såfremt det er muligt tilbereder 
en del af maden. 
At drikkevarer købes i Cafeen. 
Det forsøges at få hjælp til servering m.v. 
fra gæstegruppen 
 
Lone m.v. anbefaler af ordningen kan 
fortsætte.  
 
Emnet har været drøftet i bestyrelsen i 
august 2019. Her blev det besluttet, at det 
ikke var interessant at afholde 
arrangementer, hvis ikke der var golf 
involveret. Det blev ligeledes besluttet at 
hvis der var arrangementer med golf 
involveret, så kunne der bruges frivillige i 
caféen. 

 
Cafeen vil ikke blive lukket for medlemmer og 
gæster på banen. 
 
Der vil ikke længere være krav om, at golf skal 
være involveret. 

8. Orientering omkring caféen  
PK 
A. Der vil i 2022 blive foretaget små 

prisændringer i opadgående retning i 
2022. Råvarepriserne er stigende 

B. De frivillige i Cafeen inviteres til glögg 
og æbleskiver en dag i december. 

Det er nødvendigt med en prisstigning.  
Priserne er en balancegang, for at sikre, at vi også 
holder kunderne i caféen. 
 
Den 4. – 5. december 2021 holdes lørdag-
søndagsåbning i cafe og shop. 
 

9. Aftale med Morten Thuen 
HPM/FC 
 

Morten Thuen har underskrevet aftalen for 2022. 
Træningsdage i 2022 bliver mandage, tirsdage og 
onsdage.  

10. Drift og vedligeholdelsesplan for bygninger 
Materiale fra Keld Jensen vedhæftet 
 

Der skal gøre noget ved stråtaget på den vestlige 
fløj. 
Der holdes møde med Keld for at drøfte detaljer i 
planerne.  

11. Indoor golf 
Drøftelse af aftalen med Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter omkring vores rabataftale på 
Indoor golf. 
Er der stadig en aftale om rabat på 
medlemskabet til Indoor golf? 

PBI følger op på aftalen med Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter. 
 

12. DGU vil gerne teste startpakker & Black 
Weekend i ny kampagne 
Drøftelse af om vi ønsker at deltage. 
 
”Vi skal derfor have en tilbagemelding 
på om din klub vil være med. I skal 
kunne sige ja til nedenstående:  
• at DGU opretter et 1 måneds 

prøvemedlemsskab til normalpris 599,- 
på jeres produktside i dgushop.dk. 
Black Friday tilbuddet vil gælde i tre 
dage (fredag-søndag) og være nedsat 
til 299,- 

IMA meddeler DGU, at vi ikke ønsker at være med 
i Black Weekend. 

http://dgushop.dk/


 

• Startpakken 1 måneds 
prøvemedlemsskab inkluderer lån af 
udstyr, adgang til træning (hold eller 
andet), introduktion, adgang til klubbens 
normale begynderforløb, spil på 
træningsanlæg, par-3 bane eller 
lignende i den måned i aftaler med 
køber.    

• at DGU markedsfører Black Friday 
tilbuddet og den nye startpakke i jeres 
område, og via landingpage sender 
potentielle købere ind i på jeres produkt 
i dgushop.dk 

13. Nyt fra udvalgene 
 

Sportsudvalget: 
Til næste år er der meldt 2 hold til kval. rækken. 
Baneservice: 
Holder vinterlukket. 
Der vil komme til at mangle et par hjælpere til 
næste år. 
Cafeen: 
Der mangler 5-6 stykker til at hjælpe. 
Sponsorudvalget: 
Sponsordag med færre deltagere end tidligere. 
Der fortsættes med konceptet til næste år. 
Mange aftaler til gentegning. 
Nyhedsbrev. 
Baneudvalget: 
Der er problemer med svamp.  
Det har været en udfordring af færdiggøre Hul 15 
på grund af vand på det forkerte tidspunkt. 
PR-udvalget: 
Udfordring med sponsorlink på hjemmesiden. 
PR udvalget bør vurdere om mailchimp skal 
slettes fra hjemmesiden. 
Turneringsudvalget: 
Tama bliver på et nyt koncept fra 2022. 
Søndagsturneringen fjernes. Lørdag spilles 
stableford, dog med slagspil for spillere under 
handicap 12. 
Handicapudvalget: 
Intet at bemærke 
Juniorudvalget: 
Intet at bemærke. 
Begynderudvalget: 
Intet at bemærke. 
Kontoret: 
Terrassemøbler sættes i buggygaragen og nogle 
buggys flyttes på fjern garage. 

14. Nyt fra formanden 
1. Nyhedsbrev fra Kultur, Natur og Fritid 
2. Regionalmøde med DGU 27/10 

1. Til orientering. 
2. EBL har deltaget i regionalmøde i Ikast. 
3. Der kommer en omtale på et tidspunkt. 

http://dgushop.dk/


 

3. Artikel i Golfavisen 
4. Strategiweekend 
5. MUS samtaler 2021 
6. Julehygge er planlagt den 24. november 

2021. 
7. Venskabsturnering.dk 
8. Møde mellem bestyrelsen og 

udvalgsformænd. 
9. Glasafskærmning på terrassen. 
 

4. Golfbox skal arbejde på mulighed for at booke 
med Forni og Bagni. 

5. Udsat. 
6. Til orientering. 
7. Dejbjerg deltager ikke. 
8. Samarbejde med udvalgene, skal diskuteres. 
9. Rododendron klippes ned til foråret. 

Hortensia og bøgehæk klippes ned. 
Der sættes glasafskærmning op omkring 
træterrassen. 

 

15. Næste bestyrelsesmøde   Mandag den 22. november 2021 kl. 17 i 
klubhuset. 

16. Eventuelt  HPM deltager i kursus om GiC den 2. november i 
Vejen. 

 


