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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 11. december 2017, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS) Afbud 
 Henrik Helt (HH) Afbud  
 Peter Basse (PB) Afbud  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Christian Hammerkvist (CH) Afbud 
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 – 30.11 og årsrevision  
JB gennemgik reegnskabet og forventningerne til årsresultatet, der viser et resultat lidt bedre end 
budgetteret. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om eventuelle ændringer i bestyrelsen for 2108. 
  På valg er: 
  Michael Tøgersen til posten som formand 
  Henrik Helt, der ikke ønsker genvalg 
  Leif Schunck 
  Jeanne Neumann 
  Jørren Kjær, der nu er suppleant, er villig til at stille op til posten som bestyrelsesmedlem. 
 
Vi har store udfordringer med vores eksterne bogholder og bruger pt. meget store frivillige ressourcer 
til at rette fejl. 
 
Simulatorrummet der er under opbygning i en del af bagladen ønskes udvidet med en tilbygning  
mod drivingrangen, så begge simulatorer kan opsættes i klubben. Bestyrelsen godkendte  
investeringen på ca. kr. 50.000,-.  
 
Kontingentet for 2018 foreslås fastholdt, såfremt det er muligt, hvilket bestyrelsen var enig i. 
 
Vores tættere samarbejde mellem sekretariat og shop påbegyndes planlagt primo 2018, så vi er klar 
fra sæsonstart. 
 
Fra sæsonstart vil der være nye teestedsmarkeringer med mål i stedet for farver. 
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

  Der er behov for indkøb af en ny greenklipper og en klipper til brug mellem træerne.  
  Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører, og den samlede investering på i alt kr. 416.000,-  
  + moms blev godkendt af bestyrelsen. Beløbet leases over en periode på 5 år. 
 

- Frivillighedsudvalg 
  Klubben har fået foræret 18 rødbøg træer, der er sat efter højre bunker i roughen mellem hul 
12 og 13, der hvor der var en del birketræer, som var næsten gået ud.  
 

- Juniorudvalg 
  De er godt gang i junior udvalget med træning i simulatorerne hen over vinteren og et par  
  gange i Indoor center i Kokkedal. 
   

- Turneringsudvalg 

  Bestyrelsen drøftede turneringer i 2018, og det blev besluttet, at bestyrelsesturneringen skal  

  være den 24. juni. 

  Bestyrelsen ønsker samtidig en undersøgelse af muligheden for en ekstra social turnering i  

  enten maj eller august, hvor der ikke er egentlig klubturnering. 

  Udvalgsturneringen ønskes placeret den 15. september, såfremt vi ikke skal lægge bane til  

  DGU slutspil. 


