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Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2022 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Claus Nielsen 

Inge Siig Nielsen 

1. Underskrift af referatet fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Den 10.02.22, da har AIF jubilæum, hvor de har sendt en åben invitation. Vi drøftede om vi skulle 

repræsentere klubben. Mikael vil melde tilbage om tidspunkt, hvis en eller to har lyst til at tage 

derom. 

Ny aftale er lavet med Tobias med hensyn til 3 trænings mandage. 

OK tanken vil gerne sponsorere for klubben. Dette vil blive drøftet på et senere møde. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines gennemgået. 

4. Økonomi/Budget 2022 

Sillads redegjorde for lidt småjusteringer i budgettet. 

5. Generalforsamlingen — evt. punkter til debat på Generalforsamlingen 

Grundet  corona  bliver vi enige om, at generalforsamlingen ikke må tage for lang tid, hvorfor vi ikke 
tager punkter på til debat. 

Vi mødes alle i Grønhøj Forsamlingshus kl. 17.30. Claus har øl og vand med fra Klubhuset. Helle 

sørger for alt det andet. 

6. Aktivitetskalender — De 3 store sponsormatcher fastsættes 

Inge fik forslag til datoer, som hun vil gå videre med til Steen Pudselykke. 

- IntroforlØb til nye golfspillere/medlemmer. Hvordan og hvornår ? Vi har nogle sØgte og bevilgede 
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indefrosne penge dertil. Bestyrelsen var enige om, at det var en stor succes sidste år, hvorfor vi vil 

gentage det igen i år. Steen og Inge bliver tovholdere. Sune Rzepka har lovet at hjælpe. 

7. Forårsmesse 2. april / Inge 

Ikke aktuel, da Inge har hørt at forårsmessen bliver aflyst. 

8. Plan for skur 2 / Inge 

Baneudvalget vil tage det op til drøftelse inden næste bestyrelsesmøde mht hvad vi skal stille op 

med det skur. / Ansvarlig John 

9. Plan for terrasse ved bagrum. 

Bestyrelsen er enige om, at en overdækning / halvtag samt et læ-hegn vil være det optimale. Der 
undersøges muligheder for at få overdækket den nye terrasse / Ansvarlig Steen 

10. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer 

Steen: Der er meldt 2 veteran hold til i regionsgolf. Der er ingen senior hold i år. 

Claus: Har nu fået sponsor-mappen fra Kurt Kolding. Claus vil sørge for at indkalde til møde i 

Sponsorudvalget efter Generalforsamlingen. 

John: Arbejdsdag skal arrangeres, hvid udslag hul 7 skal der rullegræs på ellers ikke så mange planer 
i år. 

Sillads: Der er sendt regninger ud i går på kontingent. 
Helle: Har lavet detaljeret beskrivelse over sine arbejdsopgaver. 

Inge: Vi får penge fra  Lions Club  fra Karup, da de gerne vil støtte lokale klubber. Vi må selvom hvad 

vi bruger dem til. Beløb er fortsat uvis. Har fået lovning en industriovn uden beregning, som vil blive 
sat ind i "Fritz  Corner".  

Mikael: Intet nyt. 

11. Evt. 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

- Er hjemmesiden ajourført (bla. opdatering af udvalg) ? Alle bedes inden næste møde gå ind og 
tjekke om der skal ændres noget, således Steen kan få ajourført hjemmesiden. 

- Hvilke opgaver kunne vi godt tænke os, at andre kan tage sig af / have ansvar for. Hvordan får vi 
flere frivillige nye hjælpere 

- Plan for indhold og placering af introkursus til begynder golf skal laves. 

- Hvad er Baneudvalgets plan for skur 2 / Ansvarlig John. 

Næste møde: Aftales først efter generalforsamlingen. 

Referent Helle Klint 
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