
Referat onsdagden 3. november 2021, kl. 19.00 

Afbud fra Leif 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

OK 

 

2. Formanden 
Fastlæggelse af mødedag og -tidspunkt fremover 

Mødetidspunktet bliver fremadrettet kl. 12.00, 1. tirsdag i måneden startende i december. 

 

I forlængelse af generalforsamlingen er det undersøgt om der er en max. grænse for beløb 

bestyrelsen kan disponere over. Det er der ikke. 

 

Referat af møde med Park den 19.6. 

Teestederne ved hul 8/17: 

Vi undersøger – sammen med Park – om vi kan finde en god brugbar løsning. Vi taler om 

kunstgræs eller lignende. Bestyrelsen er villig til at betale materialer. 

 

Grøfter m.m. klippes to gange om året. Søerne oprenses ikke længere. Semirough og rough 

ændres ikke i udstrækning eller i klippetilstand. 

 

Vaskepladsen får ny rist. Der bliver sat kost og skovl frem samt en trillebør til at samle græs 

i. Renholdelsen kommer til at høre ind under frivilligt arbejde. 

 

Park er med på at frivillige – styret af tovholdere – kan medvirke til at holde teestederne 

mht til boldvaskere, affaldsspande og alm. Oprydning. 

 

Park er også med på at frivillige må ”ommøblere” sand i bunkers. 

 

Formanden orienterer om ovenstående. 

 

Tirsdag d. 7. December kl. 12 mødes bestyrelsen for at rydde op på kontor og lager. 

Derudover går vi i gang med at rengøre ydersiderne af bagskabene. 

 

Vi er blevet kontaktet af DGU med et tilbud om at få tilknyttet en konsulent i en periode. 

Overskriften er rekrutering af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer. 

Simon, Allan, Bodil og Jens mødes med konsulenten 10.11 kl. 11. 

 

Flere bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet vedrørende udlevering af 

samarbejdsaftalen med Park. 



Vi udleverer den ikke da vi betragter det som et internt papir. 

Ved først kommende generalforsamling vil vi sætte den på som et punkt og gennemgå den. 

 

 

 

3. Kassereren 
Der er ikke de store udsving i forhold til budgettet.  

Greenfee salget ligger pt. Ca. 60.000 under sidste år. 

Vi er pt. 481 aktive medlemmer. 
 

Bent Rasmussen afleverede regnskab for Kaninerne 2021. Som altid i orden og lidt at 

overføre. 
 

 

4. Organisering af frivillig hjælp på golfbanen 

Allan skriver ud til medlemmerne når en plan er klar. 

 

 

5. Eventuelt 
5 nye beachflag bestilles 


