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Bestyrelsesmøde 
 
 Dato og sted: 26.10.2017 – Sandetvej 19 
 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Jan Christensen (JC),                         
                    Hans Hessellund (HH), Daniel Nyegaard (DN), Michael Nielsen (MN), 
                    Brita Heesgaard (BH), Andreas Thune (AT), Bent Kristensen (BK)                     
 Fraværende: Poul Abrahamsen (PA), Brian Moesgaard (BM) 
 Referent: Hanne Slot (HS) 
 

Dagsorden: Beslutning: 

 
Godkendelse af sidste referat KSJ byder velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
 

Gennemgang af årsregnskab Årsregnskab med leasingoversigt blev uddelt og gennemgået af JR 
Regnskabet blev af alle godkendt og underskrevet. 
Der er revisor besøg den 1. november til endelig godkendelse. 
Regnskabet uddeles på generalforsamlingen. 
 

Gennemgang af forslag til budget Nyt budget forslag blev uddelt og gennemgået af JR. 
Enighed om enkelte justeringer som JR gør klar til 
generalforsamlingen. 
Budgettet uddeles på generalforsamlingen. 
 

Drøftelse af kontingent Der er forslag til kontingent reguleringer som skal godkendes på 
generalforsamlingen. Forslagene er nødvendige, da banken fremover 
gerne ser et bedre resultat fra klubben. 
 
Forslagene er årligt: 
Prøvemedlemskab :       3.500,- incl. kørekort og kontingent 
Voksne over 25 år :       4.850,- 
Ungseniorer (19-25 år): 2.425,- 
Juniorer (16-18 år):       1.500,- 
Juniorer (under 16 år):     700,- 
Longdistance:                1.700,- 
Fleks:                             1.400,- 
Passive:                            700,- 
Overskab:                         300,- 
Underskab:                       350,- 
 

Emner til den nye bestyrelse Der er fundet 3 personer som bestyrelsen foreslår til valget. Det er 
Kristian Hansen, Michael Nielsen og Kasper V. Aas Jansen 
Til suppleant posterne foreslås Brian Moesgaard og Carsten Andersen 
 

Annonce til ugeaviserne Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 kommer i Lyngposten 
og Kibæk ugeavis i uge 44 
 

Generalforsamling Der er åben for tilmelding til generalforsamlingen den 16.nov 2017 i 
Golfbox og under Turneringer på hjemmesiden. 
Indkaldelsen sendes på Golfmail rundt til medlemmerne samtidig  
med annonceringen i aviserne. 
 

Spejl / hastighedskontrol Der sættes et spejl op ved udkørslen til Sandetvej. 
Der har været hastighedskontrol 1 enkel dag. 
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Evt. KSJ – Regionsgolf listerne er nu hængt op på opslagstavlen i 

klubhuset – tilmelding senest den 20.november 
 
Der hænges priser op på opslagstavlerne på leje af Golfbiler. For egne 
medlemmer, Firkløvere og medlemmer af andre klubber. 
 
Vintermedlemskab tilbydes fra 1.nov til og med 31.marts til kr. 
1.000,- 
 
JC – Juniorer skal i Baboon city og spørger om klubben vil betale 
deres indgangbiletter. Der gives grønt lys. 
 
HS – udvalgssedler hænges op på opslagstavlen omkring 
generalforsamlingen, da der mangles frivillige i alle udvalgene. Der 
opfordres til at skrive sig på listerne, hvis man har mulighed for at 
være behjælpelig af og til. 
 
AT – Wine N’ Fun ønsker at lave en aften med vinsmagning, hvor en 
udenlandsk winemaker kommer og præsenterer vine sammen med 
Søren fra Wine N’ Fun. Alle syntes det lyder som en rigtig god ide og 
AT skal arbejde videre med forslaget. 
 
DGU har udarbejdet en inspirationsfolder til Landsseminariet for 
juniorledere og trænere, hvori de fortæller om junior arbejdet i Åskov 
Golfklub. De bringer også historien på deres egen hjemmeside. 
Du kan også læse den på Åskov Golfklub’s hjemmeside under 
Nyheder. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Daniel Nyegaard Hans Hessellund Michael Nielsen 
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