
 

Resume fra bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 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), Erik Byskov Larsen (EBL), Inger Marie Andersen 
(IMA) og Preben Knudsgaard (PK) 
 
Afbud: Carsten Lauridsen (CL) 
Referent: Hans Peter Ø. Mikkelsen 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat 21. 
september 2022 
 

Godkendt og underskrevet. 

2. Regnskab 2022  
Budgetopfølgning pr. 30/9 
udsendt fra HPM 18/10 
 

Der mangler indtægter på kontingent- og 
sponsorindtægter i forhold til budgettet. 
Cafeen har bidraget med mere end budgetteret pr. 30. 
september. 
Hvis budgettet holdes resten af året, forventes et samlet 
overskud på 250 – 270 tkr.  
Der forventes en merudgift på ca. 170 tkr. til energi (el og 
brændstof). 
 

3. Medlemsstatistik 
Udsendes inden mødet. 
 

Forventes en tilgang på ca. 25 stk. pr. 1. januar 2023. Dels 
begyndere der er færdiggjort pr. 30. september dels 
tilgang fra andre klubber. 
 

4. Regnskab Proens dag 
Ulla 
 

Underskud ca. 3.800. 
Turneringen nytænkes i 2023. Navnet skal bl.a. ændres og 
indtægter og udgifter skal afstemmes så det ikke giver 
underskud. 
 

5. Visions-/Udviklingsplan 
baneudvalget, Investeringsplan 
for maskiner og 
Vedligeholdelsesplanen for 
bygninger drøftes forud for 
budgetlægning for 2023. 
 
Investeringsplan for maskiner 
udlevet på mødet den 21/9.  
Visions-/udviklingsplan for 
baneudvalget – PBI vil du sende 
den til bestyrelsen inden mødet. 
Vedligeholdelsesplanen for 
bygning kommer inden mødet – 
Keld er i gang med at opdatere. 
 

Baneudvalget er i gang med en forenkling af deres 
udviklingsplan. Der forventes ikke tiltag som får 
indflydelse på budgettet for 2023. 
Medtages på bestyrelsen i november 2022.  
 
Investeringsplan for maskiner, afhænger af beslutningen i 
pkt. 6. PBI sender en opdateret plan ud, når den er 
opdateret. 
 
HPM kontakter tækkemanden. Vi laver ansøgning til 
Bygge- og anlægsfonden pr. 1. marts 2023. 
 
IMA gennemgår vedligeholdelsesplanen sammen med 
Keld Jensen, ud fra de drøftede ændringer. 
Opmærksomhed på om der er noget til budgettet for 
2023. 

6. Indkøb af fairwayklipper til 
sæson 2023 

Bestyrelsen er indstillet på at investere i fairwayklipperen. 
 



 

Efter en længere snak ser Leif og 
Peder sig nødsaget til en 
indstilling til bestyrelsen på køb 
af ny fairwayklipper. 

De tror / forventer større udgifter 
i 2023 på vores eks. (samt en del 
irritation over driftsstop). 

Bytteprisen er 650.000 kr. + 
moms. 

HPM redegør for økonomien på 
mødet. 

 

Prisen fastlåses nu, og maskinen forventes leveret i marts 
2023. 

7. Brug af egen træner på vores 
faciliteter 
Det er observeret at nogen har 
haft deres egen træner (uden 
tilknytning til Dejbjerg) med på 
vores træningsfaciliteter. Der er 
ikke givet orientering til træner 
eller kontoret om dette. 
 

Det er ikke acceptabelt medmindre det er aftalt med 
kontoret på forhånd. 
 

8. Sæsonstart 2023 
Hvornår skal der igangsættes 
annoncering om start af 
begynderhold i 2023. 
Skal vi have fripladser til de 
første? 
PK 
 

Vi begynder med annoncering om sæsonstart i november. 
Kontingent for et prøvemedlemsskab fastholdes til 500 kr. 
for 3 måneder. 
 

9. Greenfeepriser i vintersæsonen 
Er der reduceret greenfee i 
vinterperioden? 
KON 
 

Fra den 1. november – 31. marts sættes greenfee til ½ 
pris. 
Husk nyhedsbrev med at rette nedslagsmærker op, 
herunder også få en video med instruks på hjemmesiden 
og FB. 
 

10. Nyt fra udvalgene Begynderudvalget: 
Der holdes møde den 8. november 2022. 
Sportsudvalget:  
Ingen aktivitet siden sidst. 
2 hold i kvalrækken i 2023. 
Baneservice:  
Er gået i vinterhi. 
Cafeen: 
Ser hvad der sker i løbet af november og december. 



 

Mangler fortsat en hjælp til afløsning når Lone skal have 
fri. 
Sponsorudvalget: 
PBI tager en snak med CKL om vi kan sætte et skilt om i 
stedet for at have sponsornavn på træningsbolde. Da der 
skal købes et meget stort parti gule bolde, hvis der skal 
tryk på.   
Baneudvalget: 
Det er baneudvalget der skal tage beslutning om fjernelse 
af træer på hul 10. 
PR-udvalget: 
Ingen bemærkninger. 
Turneringsudvalget: 
Ingen aktiviteter – er begyndt at planlægge 2023. 
Handicapudvalget:  
Ingen bemærkninger. 
Juniorudvalget: 
Havde desværre igen en afslutning i øsende regnvejr. 
Kontoret:  
Kursus i golfboks. 
Kursus i anvendelse af hjertestarteren afholdes inden 
årets udgang. 
  

11. Nyt fra formanden 
1. DGU Regionalmøde 26/10 i 

Dejbjerg 
2. Dialogmøde for udvalg, 

ansatte og bestyrelse 2/11 
3. Møde Golfpas Vestjylland 

7/12 
4. Invitation til 

”Venskabsturnering for hold – 
Greensome på udebane 
2023” 

5. Firkløver 2023 
6. MUS-samtaler 2022 

 

 
1. 22 kommer og spiller kl. 12:00. 40 til mødet om 

aftenen.  
2. God tilslutning. 
3. Mødet afholdes i Dejbjerg 
4. Dejbjerg ønsker ikke at være med. 
5. Markedsføres – herunder afmelding senest i starten af 

december. 
6. IMA afholder MUS-samtaler. 
 

12. Næste bestyrelsesmøde   Strategiweekend den 28. – 29. oktober 2022. Udsættes 
pga. af manglende deltagere. Medtages på november 
bestyrelsesmødet. 
Bestyrelsesmøde 22. november 2022 kl. 17, flyttes til den 
24. november 2022 kl. 17.00. 
 

13. Eventuelt  Ingen bemærkninger. 
 

 
  


