
 

Resume fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. september 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Ulla Helene Simonsen (US), Karl Ole Nørgaard (KON), 
Frits Christensen (FC), Peder Bro Iversen (PBI), Inger Marie Andersen (IMA) og Preben Knudsgaard 
(PK) 
Afbud: Carsten Lauridsen (CL) og Erik Byskov Larsen (EBL) 
Referent: Hans Peter 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat 24. august 
2022 
 

Godkendt og underskrevet. 

2. Regnskab 2022  
 

Det samlede resultat ligger pt. bagud i forhold til 
budget. 
Baneomkostninger skal tilrettes med forventet forbrug 
for resten af året. 
 

3. Medlemsstatistik 
 

Det totale medlemstal ligger pt. på 1109. 
 

4. Prioriteringslisten for 
renovering/istandsættelser  
 
Listen ser pt. således ud: 
1. prioritet, Fugning af den gamle del 
af klubhuset, vestgavlen ordnes først. 
Cylanbehandling er ikke løsningen. 
Nye muligheder undersøges. 
2. prioritet, Renovering af 
overdækket udslagssteder + 2 nye kr. 
50.000 alternativ udvidelse af 
udslagsskuret kr. 75.000. 
 
3. prioritet, Toilet ved hul 5, 6 og 7 i 
greenkeepergården kr. 50.000. 
4. prioritet, Etablering af 
handicapvenligt toilet. 
 
Har vi andre punkter som skal indgå 
på listen? 
Er det en rigtig prioritering? 
 

Vi ser tiden an i forhold til 1. prioriteten med fugning af 
den gamle del af klubhuset. Pt. er der ingen problemer, 
vi afventer om der kommer noget i løbet af vinteren. 
Der holdes øje med evt. fugt. 
 
2. prioritering – Drivingrange og udslagsskuret. 
Deles op i 3 med følgende prioriteringer: 

1. Udvidelse af udslagsskuret med overdækket 
areal på ca. 3 pladser (75 tkr.) 

2. Gang bag ved udslagsmåtterne 
3. Fjernelse af stolper og mulighed for toilet  

 
Prioritet 3 og 4 forbliver stående. 
 
 
 
 

5. Visions-/Udviklingsplan 
baneudvalget, Investeringsplan for 
maskiner og Vedligeholdelsesplanen 
for bygninger drøftes forud for 
budgetlægning for 2023. 
 

Det skal drøftes om der kan være besparelser et anden 
sted på ca. 60 tkr., til ændring af prioriteringer på 
investeringsplanen for maskiner. 
 
Opdatering af vedligeholdelsesplanen for bygninger. 



 

Udsættes til november mødet da vi 
mangler 2 til bestyrelsesmødet i 
oktober. 
 

6. Frivillig dagen 

• Tilmeldinger 

• Præmier 

• Forplejning 

• Servering 

• Oprydning 
 

• 82 deltagere. 

• Greenfeebilletter er på plads. 

• Pakhuset leverer maden. 

• Ulla, Karl Ole, Inger Marie og Hans Peter. 

• Ovenstående. 

7. Dialogmøde med bestyrelse, 
udvalgsformænd og ansatte 
 
Forslag til dagsorden til mødet: 
Kl. 17.00 Planer og mål for 

udvalgsområder, banen, cafeen 
og klubben generelt – hvert 
område præsenterer kort mål 
for deres området (bordet 
rundt). 

Kl. 18.00 Spisning 
Kl. 18.30 Opgaver som løses på tværs – 

hvordan samarbejder og husker 
vi at komme forbi hinanden.  

 
Forslag til mødedato: 
Onsdag 2.  november 2022 
Onsdag 9. november 2022 
 

Der holdes møde den 2. november 2022.  
Forslag til dagsorden godkendes. 
 
Opgaver på tværs til drøftelse: 
Turneringer 
Turneringsplanen 2023 
Begynderforløb 
Enkelt arrangementer 
Vedligeholdelsesplaner banen 
Opdatering af hjemmesiden 

8. Evaluering uge 29 
En snak om priser, antal, økonomi, 
frivillige m.m. 
 

Greenfee 87.200 + firkløvergæster 
Leje af buggy 10.400 
Omsætning cafe 125.400 incl. moms 
Vi fortsætter med uge 29 i 2022. 
 

9. Evaluering klubmesterskab 
En snak om deltagerantal, afvikling, 
juniorer m.m 
  

Manglende deltagere. 
Nytænkning kræves. 
Det undersøges om det kan afvikles med et slagspils 
MAX, og hvad det indebærer. 
Der skal være fokus på PR af klubmesterskabet. 
 

10. Broen på hul 10 
Økonomi, muligheder, tovholder 
m.m. 
 

Vi laver det hurtigst muligt med et rør. 
Der forsøges at sende en ansøgning til Veluxfonden 
igen (red.) 

11. Status på træner, administration og 
køkken 
 

Der mangles en afløser til køkkenet i 2023. 
Lada er ansat i øjeblikket. 
Michael passer shoppen/sekretariat hver anden 
weekend og en enkelt dag om ugen ud over træning. 
 



 

12. Nyt fra udvalgene Begynderudvalget: 
Begynderudvalgsmøde den 19/9. 
Der er enkelte udskiftninger i udvalget. 
Statistik fra begynderudvalget se nedenfor. 
Sportsudvalget:  
Regionsgolf Senior A tabte finalen. 
Baneservice:  
Ingen bemærkninger. 
Cafeen: 
Ingen bemærkninger. 
Sponsorudvalget: 
Ingen bemærkninger. 
Baneudvalget: 
Græsset er begyndt at gro på hul 15. 
Der klippes vinterteesteder. 
PR-udvalget: 
Ingen bemærkninger. 
Turneringsudvalget: 
Pro ens dag afviklet. 
Turneringsudvalget er på plads. Heidi Bro er ny 
udvalgsmedlem. 
Evalueringsmøde senere. 
Handicapudvalget:  
Ingen bemærkninger. 
Juniorudvalget: 
Kører godt. 
Har afslutning den 26. september 2022. 
Kontoret:  
Prøvemedlemmer får lov til at forsætte året, uden at 
skulle betale kontingent.  

13. Nyt fra formanden 
1. Firkløvermøde i Herning  
2. Ubemandet klubhus 
3. Retssag om jorden på bagni 
4. Pulje til lokale projekter – 

Vestjyllands Forsikring 
5. Forslag af gruppe til frivillige 
6. Invitation til 25-års jubilæum Bork 

Havn Efterskole 
7. Rekrutteringsudvalg – besøg fra 

DGU 
8. Møde med Skærbæk Mølle 

1. Afventer referat. 
2. Til orientering – ikke relevant. 
3. Retssagen blev ikke udsat. Retten er sat til den 

25/10. 
4. Undersøg om de giver tilskud til solceller? 
5. Vi arbejder videre med grupperne i golfboks. 
6. IMA sender mail. 
7. PK har kontakten med DGU 
8. Vi takker nej til et møde pt., da vi har mange ting i 

gang. 
 
 
 

14. Næste bestyrelsesmøde   Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 17.00. 
Mødet ændres til dato 24. oktober 2022 kl. 17.00 
 

15. Eventuelt  Ingen bemærkninger. 
 

 



 

 
Statistik fra begynderudvalget: 
 

Årstal Begynderantal Spilletilladelse 
Regel og etikette 
undervisning 

Deltager i 
turnering om 
onsdagen (antal 
hoveder) 

Deltager i 
turnering om 
onsdagen (antal 
deltagere i alt) 

2018 38   29 (76%)     

2019 58   55 (95%)     

2020 106 60 (58%) 76 (72%) 62 (58%) 170 

2021 120 97 (81%) 46 (38%) 41 (34%) 106 

2022 (pr. 
11/9) 81 56 (69%) 23 (28%) 32 (39%) 89 

 


