
Referat - Bestyrelsesmøde 
Sted: Privat hus Kurt  

2. Februar 2013 kl. 12.15 
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Ad. 1. Godkendelse af referat.(NJ)  
 

Referat godkendt. 
 
2. Økonomi fremover 

 
 Økonomi / Budget.(KP) 
 Gennemgang af regnskab og budget. 
 KP udarbejder,  i samarbejde med formanden , et 5 års "rullende budget", i flere versioner, 
 så kommende likviditet, eller mangel på samme kan ses.  
 Møde med udlejer den 4/3.  
   
 Oplæg til nye kontingentsatser fastsættes endeligt den 4/3. 
  
3. Et byggeprojekt 

En gruppe i klubben arbejder på et projekt angående opførelse af en overbygning til 
 drivingrange / samt bagskabe?!  

Denne gruppe skal indkaldes til et møde med bestyrelsen, da en sådan tiltag sandsynligvis vil 
 have betydning for klubbens økonomi. Desuden ser bestyrelsen det som et problem den ikke 
 er informeret tilstrækkelig om dette projekt.   

På grund af tidsfristen for mulig tilskud, snart udløber, er bestyrelsen enige om at formanden  
kan underskrive ansøgningen om tilskud.   
 
 Agenda/ spørgsmål til denne gruppe ved det kommende møde: 
 Kan der bygges på fremmed mands grund ? 
 Hver skal være bygherre ? 
 Hvem ejer bygningerne ? 
 Hvem skal vedligeholde dem , oghvad koster det  ? 
 Hvem betaler for driften, El , varme mv. 
 Hvem har den daglige drift, rengøring mv. 
  Kommer der nogen former for indtægter? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Evt. 



 Aftale 
 Med Tullemore Golfklub er der lavet en gensidig  100,- rabat aftale mellem vores 2 klubber.  

Det sker fra den kommende sæson. 
Der vil blive sendt matchkalender samt information om prisen for gæstespillere til disse 
matcher.  
 
Der vil iøvrigt fremover altid gratis bolde på drivingrange til vore gæster.(NJ) 
 
BaneService 
Fremover vil Banekontrollen hedde Baneservice. 
Baneservicen skal  i weekenderne medbringe øl og vand plus evt. chokolade / sandwich. 
Baneservice har ansvaret for spillet på banen og er derfor øverst myndighed på banen. 

 Baneservice har derfor beføjelser til at irettesætte / bortvise personer der ikke overholder 
 gældende regler på dagen. 

Det forventes af Baneservice tackler uheldige situationen og hændelser med overordnet 
 overblik, diplomati og i god ro og orden.  

Er der tvivlsspørgsmål, kan baneudvalgsformanden kontaktes. 
 
Erhvbervsklubben 
Erhvervsklubben har sponseret en projektor til klubben :-) 
Den vil blive taget i brug til Generalforsamlingen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Næste møde den  4. marts  2013 i klubhuset  kl 17.15 
 

Referat Niels Jespersen 


