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Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 18.08.16 kl. 17.30 / Klubhuset 

Deltagere: Kristian Jakobsen(KSJ), Jan Christensen (JC), John Rohde (JR), Søren Stjernholm (SS), 

                   Thomas Thisted (TT),Brita Heesgaard (BH), Andreas Thune (AT), Bent Kristensen (BK), 

                   Brian Moesgaard (BM)                                               

 Fraværende: Gert L. Sørensen (GLS), Berthel Vestergaard (BV) 

 Referent: Hanne Slot (HS) 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 

1. underskrift af sidste referat Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Status på økonomi og kontingenter 

    pr. 01.08.2016 

JR gennemgik regnskabet – med nu 2 mdr. tilbage af dette 
regnskabsår. Umiddelbart ser det fint ud, MEN der er IKKE plads 
til uforudsete udgifter – vi skal være dygtige for at ramme et 0. 
 
Mht. manglende kontingentindbetalinger pr. 1.7.16 bliver rykker 
3 nu sendt ud.  

3. Status på årets tiltag Der er blevet lavet/købt rigtig mange ting i år. Det vi mangler i 
forhold til planchen fra generalforsamlingen er, renovering af 
udslagshus/drivingrange og indkøb af sand. Sandtypen er 
fundet og det er besluttet, at indkøb af sand venter til det nye 
regnskabsår. 

4. Rundtur i udvalgene SS- Hjemmesiden kører godt og er nem at arbejde med. Vi 
bruger Facebook flittigt. Der arbejdes på at få lagt Fibernet ind i 
klubhuset og hos AT.    
SS forhandler priser. 
 
JC- Begynderudvalget: Nybegyndere målrettes på Facebook, 
hvor der fremover ”boostes” så vi kommer ud i en større radius. 

Onsdagsturneringerne drives af udvalgsmedlemmerne – det 
kører rigtig godt og de er super gode til at hjælpe hinanden. Vi 
har en opgave i, at få flere til at deltage i onsdagsturneringen 
især af de nyere spillere.  
 
Juniorudvalget: Mange nye, det summer af liv. 25-30 juniorer er 
til træning hver gang. Desværre er udvalget nærmest ikke 
bestående…der skal findes nye til næste sæson. Afslutnings 

Camp afholdes weekenden den 30.9 og 1.10 i Åskov. 
 
TT- Eliten har haft sidste spilleweekend. 3.div herrer og 
kval.damer spillede sig på en 2.plads og kval.herrer på en 
3.plads.  
Der er god opbakning til elite-arbejdet, dog er der ønske om, at 
der kommer flere til træning. Nys om at der er nye spillere på 
vej til klubben på både dame og herre siden. Der afholdes et 
evalueringsmøde for hele truppen hen i efteråret. Billeder til 
elite sponsorerne er taget. 
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Klubmesterskabet står for døren og alle elite spillere opfordres 
til at deltage – Klubmesterskaberne afholdes den 17. og 18. 
september. 
 
JR – Træværket på klubhuset er færdigmalet. Der er indgået 
aftale med Jens Valdemar om, at han holder vejen og P-pladsen 
resten af året.  
 
BH – Arbejdsom udvalg, der mangles aldrig arbejdskraft ved 
turneringer. Måske skal vi være bedre til at offentligøre enten 
præmierne eller i hvert fald præmiesummen til hver turnering 
for måske at trække flere spillere til. Dermed være ikke sagt, at 
det ikke har været fint med antal deltagere i år, men flere ville 
være dejligt. Der er stadig turneringer her i efteråret, men 
braget af en fest sker den 10. september, hvor Thune Golf er 
vært med levende musik efter helstegt pattegris. Vi glæder os til 
vores nye tiltag i november – Andeturneringen. 
 
KSJ – Har afholdt møde i Baneserviceudvalget. Der køres nu en 
”vagtplan” for en uge af gangen. Der køres altid mod strømmen 

og servicen består i at tilbyde forfriskninger og se efter om 
vores gæster har Pitchfork og Bagtag iorden. Baneservice 
foregår i buggy’en.  
 

5. Jubilæum 25 år – uge 21 - 2017 Der skal nedsættes et udvalg til at arrangere forskellige tiltag i 
uge 21. KSJ har mange gode ideer, at arbejde videre med. Fra 
bestyrelsen er KSJ og BH repræsenteret. AT og HS 
repræsenterer personalet. 

8. Orientering om billig ugen HS gennemgik opgørelsen for uge 30 – et resultatet på kr. 
40.329,- når udgifterne er modregnet. Der var 633 betalende 
gæster, et antal Firkløvere og et antal egne medlemmer – alt i 
alt rigtig godt besøgt. Det vedtages, at vi prøver igen i 2017. 
Vores gæster var igen ovenud tilfredse med arrangementet.  

9. orientering vedr. indbrud lørdag nat  

    i uge 30 

JR – Vi har nu et overblik over skaderne. Ødelæggelserne på 
inventar, bygning og alarm løber op i ca. kr. 100.000,-  
Vi gør brug af 2 forsikringspolicer og i den forbindelse koster 
det klubben ca. 12.000,- incl. Carlsberg’s omkostninger. 
Ærgerligt med sådan en oplevelse – men når skaden er ude skal 
det siges, at Vestjylland Forsikring endnu engang er fantastiske 
at arbejde sammen med. 

10. Evt. KSJ – Lyset på p-pladsen virker endnu ikke, men det har ikke 
højeste prioritet lige nu. Pælene til driving range er sponseret af 
Haunstrup Dyrepark og sættes op så snart Greenkeeperne kan 
finde tid.  
Ole Würtz har gjort et kæmpe stykke arbejde med 
buskrydderen hen over sæsonen-det ser fantastisk ud. 
Niels Chr. er fastansat pr. 1/8-16. Greenkeeper staben fungerer 
optimalt igen. Mange af vores uge 30 gæster, var overraskede 
over den imponerende gode stand vores bane var og stadig er i 
– kæmpe ros til Greenkeeperne for ihærdig arbejdsindsats. 
 
AT-Vi kan gøre meget mere i firma-arrangementer – der er 
gode ”glemte” muligheder som vi bør gøre noget ved. Vi skal 
ud og have fat i personaleforeningerne. AT kommer med et 
oplæg til næste sæson. 
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Ønske om mere synlighed af butikken – evt. udvidelse i 
forbindelse med renovering af udslagshuset. Trackman er blevet 
positivt modtaget af alle som har brugt den. 
 

Næste møde Mandag den 24. oktober kl. 17:30 i klubhuset 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Thomas Thisted Søren Stjernholm 

 

      Fraværende 

______________ _______________ ________________ ______________ 


