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Referat fra bestyrelsesmøde den 20.09.21 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Claus Nielsen 

Inge Siig Nielsen 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Formand Mikael Killerich 

Næstformand Steen Sørensen 

Kasserer Sillads Jepsen 
Sekretær Helle Klint 

Bestyrelsesmedlem Inge Siig Nielsen (Ansvarlig for Match- og turneringsudvalget) 
Bestyrelsesmedlem John Klint (Formand for Baneudvalget) 

Bestyrelsesmedlem Claus Nielsen (Formand for Sponsorudvalget) 

4. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines gennemgået. 

5. Økonomilantal medlemmer 
Økonomien ser fornuftig ud. Vi er fortsat 241 medlemmer. 

6. Evaluering Slaget om Heden 
Det var en hyggelig dag med en god afslutning. Hedens Golfklub tog igen sejren. 
Det skal synliggøres overfor den anden klub, hvorledes man tilmelder sig, da der var stor uklarhed 

over hvorledes man tilmeldte sig. 
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7. Evaluering af Slagspils mesterskab 

Vi var fortsat for lidt folk. Det var 2 hyggelige dage. Der bliver lavet et indlæg til næste nyhedsbrev, 
hvor det bliver præciseret, hvorledes scorekort skal være udfyldt, da mange scorekort er 

mangelfyldte eller ulæselige, når de bliver afleveret. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig for klubmesterskabsafslutning. 

8. Evaluering af Sponsormatchen 
Der var 33 fremmødte sponsorer og bestyrelsesmedlemmer. Det var en rigtig hyggelig dag og aften. 

9. Evaluering af Generalforsamling 
Der var kun 40 fremmødte. Det er vigtigt fremover, at vi prøver at finde emner fra Bestyrelsen til 

drøftelse, så vi kan få en debat og dermed håbe på, at der vil være flere interesserede medlemmer 

som vil deltage. 

10. Nedsættelse af et bygningsudvalg (Steen) 

Hvis vi skal have store opgaver lavet, som har en større økonomisk udgift, at det så skal op i det 

udvalg, før det kan vedtages. Baneejer Henning  Filbert  har givet tilsagn til, at han gerne vil ind i 
sådanne et udvalg. Vi forestiller os 5 medlemmer i udvalget bestående af baneejer, 2 

bestyrelsesmedlemmer (Claus Nielsen og Steen Sørensen) og 2 menige medlemmer. 

Der skal laves udkast til kommissorium, som efterfølgende skal godkendes/behandles i bestyrelsen. 

Steen Sørensen og Mikael Kiilerich vil lave udkastet, som skal lægge klar til næste bestyrelsesmøde. 

11. Evt. 
Inge arbejder fortsat med at søge midler hjem fra Fonde. Bla. tilskud til vores hjælpermatch, for 

bedre at kunne påskønne vores frivillige hjælpere. 

Næste møde: Onsdag den 13. oktober kl. 19.00 hos Mikael. 


	Page 1
	Page 2

