
Bestyrelsesmøde 4/2-2015 
Tilstede: Tore TV, Caroline Skjoldborg CS, Georg Severinsen GS, Mogens Damm MD, Mads Lykke 
Nielsen MLN, Kim Reese KR, Anne Mette Mørk AM, Jan Thaarup JT. 
 
Fraværende: Ingen 
 

1.  
Godkendelse af referat 07.01.2015 
Referat godkendt.  
 
 
2. 
Orientering fra baneudvalget.  
Ikke så meget at berette siden sidst. Næste møde i baneudvalget afholdes på mandag (9/2) 
Der er kommet en række spørgsmål fra et medlem. GS har svaret. 
KR har snakket med vedkommende, som udtrykte at han havde fået tilfredsstillende svar. 
Ansættelsesforholdene i vinterperioden diskuteredes. 
Det er af bestyrelsens opfattelse at vi bruger personale og maskinel på et acceptabelt niveau 
iht. Vision og plejeplan. Vigtigt at optimere ressourcerne bedst muligt. 
GS forbereder sig på en kort og præcis redegørelse for banens drift på generalforsamlingen.  
 

 
3. 
Orientering fra Jan 
 
3.1 Budget 2015  
Endeligt budget fremsendes til bestyrelsen senere. 
Vi har et resultat der hænger sammen, JT pointerer at der ikke pt. skabes et overskud der kan 
danne basis for fremtidige investeringer, men at der er noget der kan og skal gøres 
fremadrettet. 
Vedr. greenfee: Oversigten over greenfeeindtægternes fordeling viser at der er færre der 
spiller på kuponer, og da greenfee-prisen samtidig er hævet er gennemsnitsbetalingen steget 
væsentligt. Heldigt når der har været færre greenfeegæster totalt, som det fremgik af sidste 
møde. 
Vedr. stigningen på bagskabe: Bestyrelsen tager til efterretning at formidlingen af løsningen 
omkring dette kunne være gjort anderledes og bedre. 
Bestyrelsen bestemmer at vi fastholder stigningen på garagepladser fra 650 til 1300 pr. år. 
Efter sæsonen 2015 vil prisen igen være 650 kr, og der vil afregnes strømforbrug ved 
individuelle målere oveni lejeprisen. 
Ved tilbagebetaling af depositum bestemmes det at der skal rykkes for medlemmets 
kontonummer for tilbagebetaling af dette, hvis medlemmet ikke reagerer selv. 
Bestyrelsen bestemmer at skulle der være nogen der har de ”gamle” kontrakter, så må de 
henvende sig til klubben, og så vil administrationen indgå en aftale med dem. 
 

 



3.2 Regnskab 2014 
Mailadresse på årsregnskabet skal rettes. 
Visionen i regnskab ændres så den bliver mere præcis 
Medlemsantallet skal rettes til 971. 
Vi kommer ud af 2014 med et samlet underskud på 46.000 kr, altså væsentlig mindre end det 
budgetterede. 
De to punkter på side 108 tages til efterretning. 
Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollen. 

 
 
3.3 Investeringsforslag 2015 – bilag 1 
KR sørger for administration af budget/økonomi vedrørende energiforbedringer nævnt i det 
fremsendte bilag. 
 JT opfordrer til der udformes en større ombygningsplan for klubhus, omlægning af driving 
range til ansøgning om LAG-midler, da disse primært gives til større projekter. 
Opgaven for beskrivelsen af dette videregives til husudvalget og/eller baneudvalget. 
 
 
4.  
Vurdering af lokalplan for Golfparken – området 
 
4.1 bilag 2 
MD har gennemlæst hele forslaget, og påpeger nogle områder vi skal nævne over for 
kommunen. Blandt andet at vi er tilfredse med at der ved en udvidelse af Bækvej bliver en 
tiltrængt forbedring af adgangsvejen til golfklubben. 
Vi skal også gøre opmærksom på at det fremgår at der kan ske oversvømmelse af dele af 
golfbanen fra Lerbækken som en del af planen.  Dette skal vi spørge ind til og undersøge i 
forbindelse med klimatilpasningsplan 2014.  Vi er selvfølgelig ikke interesseret i en 
oversvømmet golfbane. 
Der skal gøres opmærksom, at det er fint der er tænkt på at arealerne til golf kan rumme 9 
huller yderligere, men vi skal sikre os  at der er ”nok” plads til disse huller. 
TV udarbejder et svar til kommunen, det skal være inde senest 20. feb. 
 

 
5. 
Generalforsamling 2015 - Indkaldelse 
 
TV laver udkast til en skriftlig beretning, der fremsendes til bestyrelsen for gennemlæsning. 
Beretningen vil blive præsenteret på generalforsamlingen. 
 
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 
Juniorkontingent forbliver uændret. Ungsenior stiger 50 kr (Begge grupper) 
Kontingentstigninger 
Senior + 100 kr. 
Longdistance + 100 kr.  



Alle flexmedlemskaber + 100 kr. 
Indskud forbliver 0 kr. 
 
Pkt. 6 forslag fra medlemmer. 
 
På baggrund af forslag fra medlem skal der informeres om banens drift. Der er ikke noget 
konkret forslag til afstemning, men bestyrelsen ønsker at imødekomme ønsket om orientering 
og drøftelse af banen. Baneudvalgsformanden står for orienteringen. 
 
Pkt.7  
På valg er: 
Tore Vedelsdal  - villig til genvalg 
Jan Thaarup ønsker ikke genvalg 
I hans sted peger bestyrelsen på Tom Vinther som har forudsætningerne for at kunne bestride 
kassererposten. 
 
Som suppleanter foreslår bestyrelsen valg af: 
Ella Fredborg og Bodil Vestergård.  
 
 
6.  
Generalforsamling 2015 - vedtægtsændringer 
 
Ingen bemærkninger 
 
7. 
Eventuelt 
 
Der skal aftales et møde med husudvalget. 
 
Repræsentantskabsmøde, TV deltager. 
 
 
Næste møde: 
 
Bestyrelsen mødes kl 17 d. 26.10. 2015 inden generalforsamlingen. 


