
 

Dagsorden tilbestyrelsesmødemandag den 23.januar 2023 kl. 17.00i 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),  Preben Knudsgaard 
(PK) Carsten Lauridsen 
 
 
Referent: 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Resume 

1. Godkendelse af referat 24. 
november 2022 
 

Godkendt 

2. Regnskab 2022  
HPM 
 

Forventet overskud 210.000 – 220.000 

3. Medlemsstatistik 
Udsendes inden mødet. 
 

Faldende medlemstal, dog ikke så mange som klubben 
kunne frygte 

4. Budget 2023 - Kontingent og 
priser på skabe og parkering 

Senior forhøjes med 200 kr. pr. år. 
Ung senior forhøjes med 100 kr. pr. år. 
Flexmedlemmer forhøjes med 100 kr. pr. år. 
Fjernmedlemmer forhøjes med 100 kr. pr. år. 

5. Status på ansøgning til den 
kommunale anlægspulje HPM 

Ansøgning er sendt til nyt stråtag på del af klubhuset 
 

6. Status rekrutteringsudvalg Der er i øjeblikket 5 medlemmer i udvalget, men der skal 
gerne være lidt flere 

7. Kvinder og golf - Tovholder? og 
kan der søges midler? 

Vi prøver at starte det op som en del af rekrutterings- og 
fastholdelsesudvalget. 

8. Status på bro ved hul 10 PBI  De satses på stålvanger med påbygget trækonstruktion 

9.   

10. Solceller på Buggyskur PBI PBI arbejder videre med projektet 

11. Nyt fra udvalgene Begynderudvalget: 
Begynderudvalget fremlægger en køreplan for dele af 
bestyrelsen, de 2 trænere og daglig leder den 22. marts 
Bestyrelsen vægter højt at man er fleksibel. Der er forskel 
på om man deltager for at danne et social netværk eller om 
man skal have kørekort for at spille med vennerne (unge 
mennesker). 
Sportsudvalget: 
Ingen ting på nuværende. 
Baneservice: 
Ingen ting på nuværende 
Cafeen: 
 
Sponsorudvalget: 
Møde i aften. 
Baneudvalget: 
Serviceres maskiner og afspadseres. 



 

PR-udvalget: 
hjælper med elektronisk markedsføring. 
Turneringsudvalget: 
Turneringerne er ved at være fastsat. Frivillig dag fastsat til 
den 16, september. 
Proens dag skal nytænkes (Dejbjerg dagen), 
Handicapudvalget: 
Ingen 
Juniorudvalget: 
Forventes at være juniortræning mandage. Tim og co. 
fortsætter. 
Kontoret: 
Printeren er stået af på kontoret.  
Blokeringerne er lagt golfbox. 
Preben sætter gang i annoncer mv til uge 29. 

12. Nyt fra formanden 
1. Generalforsamling 

 
Der skal findes 3 nye medlemmer til bestyrelse (incl. 
suppleant) 
 

13. Næste bestyrelsesmøde   Bestyrelsesmøde 23. februar 2022 kl. 17. 
 

14. Eventuelt   
 

 


