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Referat fra bestyrelsesmødet d. 12-09 2022 

Mødet er hos Mikael 
Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  Afbud 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Claus Nielsen  _________________________________________ 

Poul K. Andersen   Afbud 

 

1. Underskrift af referatet fra sidste møde 
 

2. Nyt fra formanden 
Klubben har haft besøg af en Fra Golf Avisen . han er i gang med at skrive om 9 huls banerne i Danmark. 
Jeg vist ham rundt på banen og fortalte om klubben og driften af den, som foregår via frivillige. 
Fredag d. 9. september var der en gruppe dagplejere på 7, der var til et arrangement på banen. Desværre 
nåede vi kun lige at slå lidt ud, inden det begyndte at regne og tordne og derfor måtte aflyse. 
 
 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (status Driving Range) (Sponsoropdateringer) 
 

Generalforsamlingen foreslås rykket frem til torsdag d. 2. februar  
MK søger om lokaletilskud 
Skilte ang. Kalk kimonoen bliver sat op til vinter. 
Der forventes ekstra udgifter til etablering af den nye Driving Range parallel med hul 6/15. 
Det undersøges om det er muligt at få sat vores ekstra skur op på den nye Driving Range. 
Det skal undersøges, hvad det vil koste med etablering af strøm og vand. 
 
 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Eftersom elprisen er steget kraftigt, ser økonomien fornuftig ud. 
 

5. Sponsormatchen lørdag d. 17/9 Er alt klar?  Claus 
D.D er der 17 tilmeldte – endelig deadline onsdag kl. 12.00 

 
6. Match Evalueringer siden sidst 

Aftenmatchen var endnu engang en stor succes med 36 deltager og alle hyggede sig efterfølgende. 
Philbert Enterprise matchen blev holdt – vejret var godt og der var en fantastisk stemning på dagen – En stor 
tak til Simon for de flotte præmier. 
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Slaget på Heden blev desværre afviklet uden deltagelse fra Karup Å Golfklub, da de meldte afbud til denne 
match og også afbud fremadrettet. 
Vi afholdt selv matchen og som sædvanlig blev det en hyggelig dag med samvær på banen og ikke mindst 
følgende. 
 

7. Container (gammelt bagrum) bag klubhuset     Baneudvalget. Udsat 
 
 

8. P. hus til vores Golfbil Status v. JK  
Der undersøges om der skal søges tilladelse til opførelse at et halvtag på den gamle Driving range i 
forlængelse af bagrummet. 
 

9. Status overbygning af Terrassen - Steen Udsat 
 
 

10. Forslag om økonomisk støtte til dækning af rejse og overnatnings omkostninger for de medlemmer der er 
udtaget, og skal deltage på finaledagen i Køge. 
Bestyrelsen beslutter, at i tilfælde af deltagelse som klub repræsentanter i golfturneringer ydes der et tilskud 
på 100okr pr person ved overnatning og 500 kr. uden overnatning. Hvis arrangementet er på Sjælland, 
dækker klubben desuden broafgift eller tilsvarende ved samkørsel efter nærmere aftale. 
  
 

11. Eventuelt. 
Ingen emner.  

12. Næste møde 25. oktober Hos Poul 
Referent 

 Mikael Kiilerich 




