
Referat af bestyrelsesmøde 07.01.2015 kl. 18,00 
 
Til stede: Tore Vedelsdal TV, Caroline Skjoldborg CS, Georg Bjørn Severinsen GS, Jan Thårup JT, Kim Reese KR og Mogens 
Damm MD. 
 
Desuden deltog Anne Mette Mørk AMM frem til kl. 19,00 
 
Afbud  
Mads Lykke Nielsen  
 
 

1. Godkendelse af referat fra 1. dec. 2014 
Referatet godkendt 

 
2. Orientering fra Anne Mette AMM 

  Golfspilleren i Centrum 
MD og KR refererede mødet i Brønderslev om Golfspilleren i Centrum 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved evalueringssystemet. Der var enighed om at prøve det af og se de 
muligheder det giver. AMM kontakter DGU for videre planlægning og et møde om hvordan arbejdet med systemet 
tilrettelægges 

 

 DGU Repræsentantskabsmøde d. 21.marts, 2015 
TV + en til tilmeldes. 
 

 SGN forårsmøde i Brønderslev 20. Januar, 2015 
Ingen fra bestyrelsen kan deltage. 
 

 Start-på-golf pakker 
Startpakke 1 forslag vedtages 
Startpakke 2 ændres således at der skal være tale om medlemmer der ikke har været medlem af DGU klub de 
seneste 3 år. 
Udstyrspakke. OK 
Der kan foretages redaktionelle ændring i teksten 

 

 AMM deltager i fagligt møde fredag d. 16.januar, 2015 
Vinterlukning af bistro frem til 15.marts. 

 
3.  Orientering fra kassereren JT 

 

 Foreløbigt regnskab viser underskud for 2014 på 8426 kr. 
Der kan komme få rettelser, men ellers fremsendt til revisor. 
Taget til efterretning af bestyrelsen. 
201 kr i gennemsnit pr greenfeespiller, en stigning fra ca.160 kr sidste år 
Med 3055 greenfeespillere er det mere end en halvering af antallet af greenfeespillere i forhold til de bedste år. 
Bestyrelsen vil lave markedsføringsindsatser i det nye år for at forbedre dette.  
Medlemsudvikling heldigvis fin, 36 flere end budgetteret, 971 medlemmer ved årets udgang.  

 

 Budgetforslag fremlagt med forventet overskud i 2015 ca.66000 
Inkluderer investeringer på ca. 150000 samt nye anskaffelser på baneudvalgets konti. Investeringerne leases. 
Likviditetsoversigt blev gennemgået. Vigtigt for bestyrelsen altid at være opmærksom på den likviditetsmæssige 
virkning af beslutninger. 
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100 kr næste år.på den kommende generalforsamling. 

 

 Vedr.projektansøgninger prioriteres især 2 projekter, bag-room og juniorklubfaciliteter samt energioptimering i 
klubhuset. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Orientering fra baneudvalget GS 

Orientering om hvorledes budgetopfølgning skal ske fremover i lyset af de forskellige udfordringer klubben har. 
Flagene på vintergreens udskiftes med lavere flag. 



Store krav til personalets tøj, herunder sikkerhedsudstyr, har krævet særlige udgifter i 2014 
Drøftelse af problemer i forbindelse med afvanding af banen inde i skoven og ikke mindst fra hul 9. Et af problemerne 
er for lille et rør under vejen fra hul 1 til hul 2. Baneudvalget arbejder videre med at løse opgaven. 

 
. 

5.  Status på kommunelån. 
Formanden og MD informerede om kommunikationen med kommunen vedr. beslutningen om at skal afbetale på vores 
kommunelån. Klubben fik lempet afdragsvilkårene, så bestyrelsen tager beslutningen til efterretning, men der skal 
fortsat arbejde for lempelser på lang sigt. 

 
6. Afviklingen af generalforsamlingen 2015 

Datoen for generalforsamling torsdag d. 26.02.2015 kl. 19,00 offentliggøres på hjemmesiden. Aftale med 
Handelsskolen er på plads. 
Diverse praktiske forhold vedr. generalforsamlingen drøftet.  
 

7. Evt.  
Der blev givet orientering om afholdte MUS- samtaler med personalet. 
KR fremsender elitekonceptet til bestyrelsen og sagen tages op næste gang. 

 
 

OBS: Næste bestyrelsesmøde 4.februar kl. 17 
 
 
Referat v/   
Mogens Damm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


