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Bestyrelsesmøde 
 
 

 Dato og sted: 29. marts kl. 17.30 i Klubhuset 
 Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), Jan Christensen (JC), John Rohde (JR), 
                    Brita Heesgaard (BH), Daniel Nyegaard (DN), Hans Hessellund (HH), 
                    Brian Moesgaard (BM), Poul Abrahamsen (PA), Andreas Thune (AT), 
                    Bent Kristensen (BK) 
 Fraværende: Michael Nielsen (MN) 
 Referent: Hanne Slot (HS) 
 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Besigtigelse af Sandetvej 4 Mødet startede med at besigtige Sandetvej 4. Alle var 
meget enige om at det er et stort og flot stykke arbejde der 
over vinteren er gennemført af frivillige medlemmer. 
Møder afholdes fremover på S4 – nøglen kan rekvireres 
hos Hanne. Udvalgene der holder møder står selv for 
oprydning og rengøring inden huset forlades. 
 

Godkendelse/underskrift af sidste 
referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og 
underskrevet. 
 

Økonomi siden sidst JR – i forhold til sidste år mangler vi lidt i indtægter på 
kontingent og greenfee kontoen. Der er solgt godt med 
Firkløver kort og vi forventer at sælge flere når sæsonen 
rigtig går i gang. Vi skal stadig passe rigtig meget på 
udgifterne, da kontingent opkrævningen næste gang ikke 
bliver så stor som den første iår. Der skal kæmpes for 
indtægterne iform af nye medlemmer og nye sponsorer. 
Sponsorfakturaer er nu sendt ud. 
½ års regnskab udarbejdes snarest efter den 31.marts 
 

Rundtur i udvalgene DN – Elite holdene er på plads, der ventes kun på at 
sæsonen går i gang. Der trænes flittigt. Der afholdes 
trænings-weekend den 8. og 9. april i Åskov GK, hvor 
Mollerup GK er inviteret til træningskamp søndag den 
9.april.  
Der er kommet 10 nye elitespiller til Åskov iår igennem 
eliten. 
Tirsdagsturneringerne er der så godt som styr på. Der er 4 
i udvalget som holder møde torsdag den 30.marts, hvor 
detaljerne kommer på plads. 
 
JC – Juniortræning starter op mandag den 3.april. Der er 
iår et godt fundament i juniorafdelingen. God opbakning 
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fra forældrene. Der er 17 frivillige til at hjælpe med 
træningen på forskellige stationer og til at spille med de 
unge mennesker. Der ses frem til at komme i gang med 
sæsonen. 
Turen til Baboon City var en succes, med 21 juniorer og 
10 forældre – en rigtig hyggelig aften ! 
LandsCup finale den 3.juni i Åskov – der søges frivillige, 
men oplæg kommer fra JC. 
 
HH – De første begynderhold er i gang og der er en rigtig 
god stemning på holdene. De er godt i gang med både 
teori og baneprøver. Onsdagsturneringerne starter i næste 
uge og planen er at de nye skal med så snart de er klar. 
Tilmelding til hold 3 og 4 er godt i gang – 8 personer på 
nuværende tidspunkt har meldt sig til. Men det er uden 
tilmelding, så der vides ikke hvor mange der dukker op… 
Fremadrettet ønskes tilmelding – der rettes i annoncen. 
Der udarbejdes evalueringsskema til begynderne som 
udleveres når DGU kortet kan udstedes. 
 
BH – Der har været afholdt møde i udvalget. Positiv 
indstilling fra alle og rigtig god opbakning til 
turneringerne mht hjælp. Der er aftalt at gøre mere brug af 
personalet fra køkkenlisten iår. 
 
KSJ – Lynsikring på de 2 huse er færdig.  Andreas’ 
undervisnings- og fittingstudio er færdig. Hegn på driving-
range er færdig. Alt sammen  med et flot resultat.  
Budgettet på gården er en smule overskredet og 
renoveringen står derfor nu stille. Der søges fortsat 
fondspenge. 
 
BK – Tee-stederne flyttes tilbage til åbningsturneringen 
den 2.april – dog med undtagelse af hul 9 og 11, hvor gul 
og rød spilles fra samme sted. 
 
AT – Leje af udstyr og spil på par-3 banen – 200,- for en 
hel dag. 
Spil på par-3 banen med eget udstyr – stadig 125,- 
Vi skal reklamere mere for vores par-3 bane på både 
facebook og hjemmesiden. 
 

Status på jubilæumsugen Invitationer er sendt ud til reception søndag den 28.maj. 
Der annonceres i Golfavisen med spil billig dage i uge 21 
(man, tirs og ons) 
Kristian Hansen er i gang med at udarbejde et 
jubilæumsskrift. 
Program for hele ugen blev gennemgået og offentliggøres 
snarest. 
 

Evt. KSJ - For at takke vores materialesponsorer til Sandetvej 
4, er der sat gang i en sponsortavle som hænges op i 
indgangen på gården. 
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Næste møde Torsdag den 11. maj kl. 17.15 på Sandetvej 4 

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


