
 

Resume fra bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Erik Byskov Larsen (EBL), Carsten Lauridsen (CL), Ulla 
Helene Simonsen (US), Karl Ole Nørgaard (KON), Frits Christensen (FC), Peder Bro Iversen (PBI), 
Inger Marie Andersen (IMA) og Preben Knudsgaard (PK) 
Afbud:  
Referent: HPM 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat 27. juni 
2022 

Godkendt og underskrevet. 

2. Regnskab 2022  
HPM har udsendt periode opgørelse 
pr. 31 juli 2022 den 14. august 2022. 
 

Der mangler nogle kontingentindbetalinger for 2. rate. 
Der er sendt rykkere ud. 
Drift af restaurant, omsætningen og dækningsbidrag 
højere end sidste år. Vi er dog ramt at ekstra udgifter. 
Kompressoren til fryseren stod af og alt indhold til en 
værdi af ca. 25 tkr måtte smides ud samt indsættes en ny 
kompressor. Pga. en meget høj selvrisiko er det valgt ikke 
at forsikre varerne i fryseren. 
Drift af shop, kniber det lidt med at holde omsætning. 
Der må forventes voldsomme prisstigninger på el og 
brændstof. 
 

3. Medlemsstatistik 
 

Vigende medlemstal. 
Der er sendt rykkere med henvisning til, at vi lukker hvis 
vi ikke har modtaget kontingent. 
Der bliver fulgt op på alle dem der stopper. 
 

4. Udbygning af skur på drivingrange 
PBI  
(se billede) 
Jeg har en frivillig der godt vil stå for 
projektet. 
Jeg tænkte, at vi kunne spørge Give 
Stål vedr levering af 4 spær (sort 
streg). 
Det er et stort ønske fra vores 
træner, er dog også med på vores 
plan. 
 
Vi har sidst drøftet anlægsarbejder 
på vores møde den 4. april 2022. 
Udvidelse af skuret er ikke 
prioriteret med på listen. Skal vi 
have det sat på? 

Der er en tovholder som har lovet at stå for det. 
Udgift ca. 75.000 kr. 
Skal på prioriteringslisten over 
renovering/istandsættelser. 
 
Prioriteringslisten for renovering/istandsættelser var på 
mødet i august 2021 og så sådan ud: 
1. prioritet, Fugning af den gamle del af klubhuset, 
vestgavlen ordnes først. Cylanbehandling er ikke 
løsningen. Nye muligheder undersøges. 
2. prioritet, Etablering af boldgrav ved opsamling på 
drivingrange – er etableret i 2022.  
3. prioritet, Ny belægning på P-pladsen – er etableret i 
2022. 
4. prioritet, Renovering af overdækket udslagssteder. 
5. prioritet, Toilet ved hul 5, 6 og 7 i greenkeepergården. 
6. prioritet, Etablering af handicapvenligt toilet. 
 
 



 

 
5. Efterskoler/skoler i 2023 

FC 
Hvordan håndterer vi skolernes brug 
af vores tilbud og faciliteter 
fremadrettet. 
 

Der skal være plads til alle. 
I sæsonopstart er det svært at få plads på driving range. 
I foråret er der kun plads til vores sponsorskoler og med 
faste aftaler. Formiddagstimer er mest ledige.  
Aftalerne skal afstemmes med træner.  
Efter sommerferien kan der godt have plads til andre 
skoler. Besøg fra andre skoler skal betragtes og 
håndteres som andre enkelt arrangementer. 
 
2 måtter er prioriteret til trænere. Der kommer et skilt 
op. 

6. Plakat/flyer om bonus 
CKL 
Hvordan får vil plakat og flyer trykt 
og distribueret så vores medlemmer 
kender til ordningerne? 
 

Flyer skal være tilgængelig ved arrangementer. 

7. Sponsordag den 9. september 2022 
Hvem ønsker at spille og hjælpe? 
 

Sponsorudvalget orienteres. 
Alle hjælper med oprydning. 
 

8.  Adgangskort til Skjern Håndbold 
Procedure for håndtering af 
adgangskort til Skjern Håndbolds 
hjemmekampe. 
 

Deltagere skal være nogen som kan promovere Dejbjerg 
Golf Klub.  
Bestyrelsesmedlemmer, sponsorudvalget, ansatte. 
Hjemmekampe starter 7/9 
 

9. Speedweekend i 2023 
PBI og KON 
Vi har ladet os inspirere af Royal 
Oak hvor de har speedweek, og i 
greenkeeperstaben vil vi gerne 
foreslå en speed weekend i 2023. 
 
Greens vil få en høj hastighed som 
det ses på de store tours. 
Dette skulle gerne give en vis omtale 
og greenfee gæster til følge. 
 
Hvad er holdning til dette? 
Dette vil naturligvis kræve lidt PR på 
hjemmesiden og Facebook.  
 

Der er ikke som sådan udgifter udover timeløn 
(baneudvalget bidrager med arbejdskraft) forbundet 
med arrangementet. 
Arrangementet skal ligge i efteråret, når der er vækst i 
græsset. 
Det besluttes at prøve det af. 
Annoncering er vigtig – PR-udvalget. 
Skal kunne passes ind i turneringsplanen. 
PBI og KON er tovholdere. 
 
 



 

10. Status på træner, administration og 
køkken 
 
 

Vi har lavet aftale med Michael Nielsen om træning og 
hjælp i administration. 
Der arbejdes med en aftale med Morten Thuen. 
 
PK vil gerne fortsætte, med fri hver anden weekend og 
en dag om ugen.   
 
Der arbejdes på hjælp i køkkenet. Der skal gerne findes 
en permanent løsning til 2023.  
 

11. Feedback på uge 29 
Vi har modtaget en mail fra en gæst 
i uge 29. Han kommer med nogle 
forslag – er det noget vi vil arbejde 
videre med? 
  
”Hej og tak for besøget hos jer i går. 
Vi havde igen en fantastisk dag med 
golf og efterfølgende hygge på jeres 
terrasse (helt som det plejer). 
I efterlyser bemærkninger mm. Jeg 
har følgende: 
  - Banen var i super form og meget 
velplejet 
  - Greens var meget ens i hastighed 
- herligt 
  - 5. green hælder vildt mod 
venstre. Jeg lå 2 mtr fra green og 
lavede et lille chip 2 mtr frem. Den 
endte 5 mtr udenfor til venstre 
    Kaj Lykke GK har haft en specialist 
fra DGU til at vurdere banen. 2 af 
vore greens dumpede klart pga 
hældninger. De hælder intet i 
forhold til Jeres hul 5. 
  - I har toilet og skur med bord og 
bænke efter hul 12. Jeg vil da gerne 
foreslå, at I anbefaler et kort ophold 
der i jeres billig-uge, da vi jo alle er 
her som feriegolf 
med venlig hilsen og på gensyn 
næste år” 

5. green - Vi har spillet den i 30 år. Det er naturligvis et 
ønske, at få den rettet en smule op, så greenen er 
”lovlig”. 5. green sættes på baneudvalgets visionsplan. 
 
Vi har rigelig med tilbud i cafeen og baneservice holder 
mellem hul 10 og 11, så det vurderes ikke, at der skal 
yderligere tiltag på.  
Det vil samtidig være utopi at finde flere frivillige. 
 

12. Årsskriftet 2023 
Hvilket format skal årsskriftet 2022 
have? Skal afklares af hensyn til 
fornyelses aftaler med sponsorer.  

Årsskriftet skal udsendes til medlemmerne elektronisk. 
Antal af print udgaven halveres, hvis prisen kan holdes. 
 
 

13. Nyt fra udvalgene Begynderudvalget: 
Der skal findes en ny formand for udvalget. Tak for 
indsatsen til John Petersen. 



 

Begynderforløbet skal revurderes til 2023. 
Sportsudvalget:  
2. div. delt første plads, men rykker ikke op. 
2. div. herrer rykker ned. 
Kval. holdet var tæt på at rykke op.  
Det kræver stort engagement er være med på holdene. 
Baneservice:  
Baneservice kører OK. 
Cafeen: 
Der mangles flere hjælpere. 
Sponsorudvalget: 
Der er kommet flere aftaler på plads.  
Baneudvalget: 
Der er problemer med boldopsamleren. 
Hul 15 den gamle del af greenen skal lægges om. Der 
tages 7 cm af og eftersåes. 
PR-udvalget: 
Ingen bemærkninger. 
Turneringsudvalget: 
Proens dag. 
Bestyrelsens mener det er OK med brug af buggys til 
turneringer. 
Handicapudvalget:  
Ingen bemærkninger 
Juniorudvalget: 
Det går rigtig godt. 
Der arbejdes på om de gode informations fra juniorsiden 
på Facebook kan deles på klubbens Facebookside. 
Kontoret:  
Ingen bemærkninger. 

14. Nyt fra formanden 
1. DGU-turnering – girls only 
2. Formandsgolf 18/9 på Møn 
3. Henvendelser vedr. Paragolf 
4. Velux fonden – bro til hul 10 
5. El-ladestandere – tilbud fra 

Wallbox 
6. DGU Regionalmøde i Dejbjerg 26/10 

1. Det var en stor succes. Der var stor ros til vores bane. 
Tak for hjælpen til hjælperne. 

2. IMA deltager ikke. 
3. Vi fortsætter som hidtil. 
4. Ikke blevet til en bevilling. Bestyrelsen vil foreslå at 

rørlægge. 
5. Vi ser tiden an. 
6. Der skal sættes blokering ind i Golfboks. 

15. Lukket punkt Ingen bemærkninger. 

16. Næste bestyrelsesmøde   Onsdag den 21. september 2022 kl. 17.00. 
Afbud fra Carsten. 

17. Eventuelt  
 

Forslag om at alle medlemmer køber et ”gavekort” på 
200 kr. til brug i klubben afvises, da det giver for meget 
administration. 
Frivilligdagen: IMA er tovholder. CKL bestiller mad hos 
Pakhuset. 

 


