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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2022 
 

Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Claus Nielsen  _________________________________________ 

Poul K. Andersen   _________________________________________ 

 

1. Underskrift af referatet fra sidste møde 
Referatet, der i september er elektronisk godkendt og lagt på klubbens hjemmeside, blev 
underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, som deltog i mødet. 
 

2. Nyt fra formanden 
Mikael tager initiativ til at opstarte indledende forhandlinger med HK Golfudlejning vedr. evt. 
nødvendige ændringer af nuværende kontrakt.                                                                                                  
Generalforsamling fastsættes til afholdelse 2. februar 2023 kl. 19:00. 

 
3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer                                                                                                                                                       

Lukning af vand på banen er gennemført.  
Ansøgninger om lokaletilskud er fremsendt. 
 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Bestyrelsen er enige om, at der tegnes en forsikring vedr. evt. tilskadekomst ved frivilligt arbejde i 
klubben. Prisen er 1900,- kr. pr. år. 
Diverse regninger, der grundet stadig stigende priser er betydeligt større end budgetteret, er tilgået 
på det seneste. Det drejer sig mest om regninger vedr. banevedligeholdelse. Dette trækker 
selvfølgelig saldoen på klubbens indestående i negativ retning.  
Bestyrelsen er voldsomt bekymret vedr. den økonomiske udvikling, som kan medføre en meget 
usikker fremtid for klubben. Håbet er dog, at der ved budgetlægningen for 2023 vil vise sig lidt 
lysere udsigter, når vi får en nærmere afklaring om de forventede udgifter i det kommende år. 
  

5. Match evalueringer siden sidst 
Sponsormatch, lørdagsturnering og hjælperturnering er afviklet med god sportslig succes og hygge 
på banen samt i klubhuset. 

STS
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Der er dog enighed om, at der skal arbejdes for at finde ideer til, hvordan vi kan øge antallet af 
deltagere til diverse turneringer i næste sæson.  
  

6. Container (gammelt bagrum) bag klubhuset – Baneudvalget udsat 
Punktet udsættes til senere behandling. 
 

7. P-hus til vores Golfbil - Status v. John 
Der søges om tilladelse til opførelse af et halvtag, der hvor gammel boldautomat var placeret.     
Det bliver desuden nødvendigt at tage forbehold for klubbens økonomiske formåen. 
 

8. Status vedr. overbygning af Terrassen - Steen 
Grundet de aktuelle økonomiske omstændigheder er projektet for overbygning af terrassen stillet i 
bero indtil videre.  
  

9. Eventuelt. 
Et internt referat fra Bandudvalgsmøde d. 28. september vedr. bl.a. nyetableringer, herunder 
Driving Range, blev gennemgået og drøftet. 

  
10. Næste møde: 

Tirsdag den 29. november kl. 19:00 hos Sillads. 
 
 

Referent: Poul K. Andersen 

 

 

 




