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Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen   AFBUD    

Claus Nielsen  _________________________________________ 

Poul K. Andersen   _________________________________________ 

 
1. Underskrift af referatet fra sidste møde 

Referatet, der i december er elektronisk godkendt og lagt på klubbens hjemmeside, blev 
underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

2. Nyt fra formanden 
Mikael berettede om god aktivitet på banen allerede her kort ind i det nye år. Det er glædeligt at 
se, at også nogle af de nyeste medlemmer fra sidste sæson er i gang. 

 
3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 

Vi går i gang med at få lavet nye aftale vedr. træning, evt. introforløb for nye golfspillere og 
golfkørekort kursus i den kommende sæson.  
Vi forsøger også hurtigst muligt at få aftalt og fastsat datoer for sponsormatcherne i 2023, således 
Turneringsudvalget kan få gennemført og offentliggjort turneringsplanlægningen. 
 

4. Planlægning af generalforsamling/opgavefordeling 
Indkaldelser til generalforsamlingen 2. februar 2023 kl. 19:00 i Grønhøj Kulturhus er iværksat og 
bliver i øvrigt gennemført jf. klubbens vedtægter 
Bestyrelsen mødes i Grønhøj Forsamlingshus kl. 17:30 og hjælpes ad med klargøring.  
Inge fordeler opgaverne og sørger for de nødvendige indkøb til forplejning m.m. 
 

5. Økonomi / antal medlemmer 
Ved udgangen af 2023 er medlemstallet på i alt 206.  
Der har været en afgang på 24 medlemmer og en tilgang på 10 i løbet af 2022. 
Både det faldende medlemstal og inflationen med fører et anseeligt underskud i regnskabet for 
2022, og bestyrelsen ser fortsat med bekymring på økonomien for 2023. 
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På positivsiden skal bemærkes, at klubben på baggrund af diverse ansøgninger er blevet tildelt et 
pænt tilskud. Vi håber tilskuddet kan bidrage til dækning af de betragtelige udgifter, som venter 
ved den planlagte anlæggelse og færdiggørelse af ny Driving Range mv. 
 
a. Ny kontrakt med HK Udlejning/ 
Klubben har indgået en aftale om allonge (tillæg) til kontrakten med HK Udlejning, således klubben 
bl.a. overtager flere administrative opgaver i forhold til driften af banen. Herunder vil være hånd- 
tering af regnskab og afregning af diverse fakturaer mv.  
Aftalen gælder for de resterende to år af den oprindelige kontrakt. 
 
b. Pristalsregulering fra baneejer 
Baneejeren har meddelt en pristalsreguleret stigning vedr. baneleje i henhold til  
kontrakten. 
 

6. Eventuelt 
Det bør overvejes, om vi skal indføre et sommer greenfee tilbud som et forsøg på at tiltrække flere 
greenfee spillere. 
 

7. Næste møde  
Aftales først efter generalforsamlingen.  

 

Referent: Poul K. Andersen 

 


