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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2021 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 

1. Underskrift fra referatet fra sidste mØde. 

Godkendt og underskrevet 

2. Nyt fra formanden 

Vi har fået fat på de 2 personer, som har taget sodavand i køleskabet. Regningen er nu betalt og de 
har lovet aldrig at vise sig i klubhuset igen. 

3. Underskrift af det reviderede regnskab/budget 

Er underskrevet og godkendt. 

4. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (Kan vi vande greens? Afholdelse af generalforsamling?) 
Vand er i gang og forventes færdiglavet indenfor kort tid. 
Der er nu åbnet op for, at der kan afholdes generalforsamling. Vi aftaler, at vi afholder 

generalforsamling torsdag den 26. august 2021. Der er 4 på valg (Mikael, Steen, Inge og Kurt). 
Kurt Kolding har valgt at træde ud. Hvis der er flere, som Ønsker at træde ud, da skal Mikael have 

en tilbagemelding senest til næste bestyrelsesmøde. 

5. Økonomi/antal medlemmer 

Der er p.t. 239 medlemmer. 

6. Evaluering af Coronamatchen 

Det gik helt fantastisk. Det var godt arrangeret. Inge havde sørget for lækre hjemmelavede 
burgerboller og småkager i  take away  poser. Det var delt op i A række (formiddag) og B række 
(eftermiddag) med 25 spillere i hver række. 
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7. Åbningsmatchen den 13. maj 

Steen og Inge har møde med baneejer Henning  Filbert  lørdag den 8. maj i Klubhuset, hvor der bliver 
lagt en plan for dagen. 

Skinklubben sørger for, at der sættes telt op. Opgaver uddeles efter mødet med baneejer, hvis der 

skal være hjælp til noget. Vi hører fra Inge, hvis der er noget resten af bestyrelsen skal hjælpe med. 

8. Evaluering af Begynderkurset herunder introforlØbet op til 

De der havde været til introforlØbet, var meget glade for det og de var blevet taget godt imod. De 
var lidt mere klædt på til golfkørekort kurset, end de kursister, som ikke havde deltaget. Det har 

været et godt initiativ, som vi vil prøve at videreføre fremover. 

Der var 18 personer tilmeldt til kurset. De var alle tilfredse med kurset, men der kom et forslag, at 

man skulle ændre i programmet, så man gik rundt på banen først og fik forklaret, hvad er  rough, 
fairway,  bunkere og andre banale ting, så man bedre kunne forstå teorien. Da meget ellers kunne 

være "sort" snak for nybegyndere, som aldrig har spillet golf før. 

Protræner Tobias mente også, at det måske lige var lidt i overkanten med 9 pr. hold, da han havde 

svært ved at nå rundt til alle. 

Fremover bør vi måske overveje, at lave en plan over, hvem der kører kaninmatcher, da 

tirsdagsholdet i forvejen er meget fyldt op. 

Der kom forslag til, at der blev arrangeret en lille match for kun de nye medlemmer på kurset. 

9. Skal vi investerer i en ny boldautomat, nu når vi får nye Range bolde ? Steen 

John vil undersøge om vi kan lave et boldopsamler hold, som vil sørge for at der bliver samlet bolde 

op og de bliver rengjorte før de kommes i automaten. Vi får samme problem ved køb af ny 

automat, hvis ikke boldene bliver rengjorte. John vil endvidere drøfte med Kim, om vi skal investere 

i en ny automat og herefter gives der en tilbagemelding til Steen. 
Alternativ kan være, at vi sætter kontingent lidt op og der så bliver gratis bolde, men det vil 

medføre, at der skal samles bolde op oftere. 

10. Evt 

Der skal indkøbes 2 boldbørster vasker til teesteder, som sættes op på banen. 

Inge har fået bevilget penge fra DGI til 3 golfsæt med bag (7.500) og 1 stk. projektor (4.500). I alt kr. 
12.000. Flot arbejde endnu engang til Inge. Mikael vil høre Tobias, om han kan levere 3 golfsæt til 
denne pris. 

Inge har forslag til, at vi skal vise erkendelighed overfor de sponsorer, som afholder de store 

matcher. Alle er enige i det. 

Kurt har lovet at viderebringe et forslag om, at vi får installeret et fadøls apparat. Dette mener vi 

kun kan håndteres til matcher, til dagligt salg vil det være mere besværligt, da det kræver en 
møntautomat. 

Punkter til næste mØde: 

1. gennemgang af ansvarsområder i dropbox for hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal opdateres. 

Inden næste mØde bedes alle gå ind og opdatere sine egne opgaver i dropbox under 
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bestyrelsesopgaver. 
2. Opgaver til generalforsamling skal uddelegeres 
3. Kaninmatcher skal noteres i dropbox, så der er en kØreplan på det fremover. Match arrangeres 
endvidere for de nye kaniner. 
4. Boldautomat, hvad er status på det. 

Næste møde: Onsdag den 9. juni kl. 19.00 hos Helle. 

Referent Helle Klint 
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