
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 17.00  

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 

Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Fritspilsordninger 

4. Orientering om økonomien  

4 a. Orientering fra de forskellige udvalg 

5. Næste mødedato aftales 

6. Eventuelt 

      

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen (OBH), Aage Siig 

Christensen (ASC), Lars Jull, (LJ), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).  

Afbud fra: Johnny Dalgaard Bach (JDB), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal 

(JS), 

 

 

Ad 1 

Det er lykkedes at få fat i nogle interesserede til et nyt rekrutteringsudvalg. Første møde af-

holdes tirsdag den 3. december. 

Det blev besluttet, at vi også skal forsøge at oprette et fastholdelsesudvalg. 

Det er tidligere besluttet, at vi skal deltage i Funnel First igen til næste år, men det er vigtigt, 

at der bliver sat tider af i trænerens kalender allerede ved starten af året, så vi har et tilbud 

klar straks kampagnen kører. 

 

Ad 2 

DBL. Der har være en del mødeaktivitet vedr. regnskab og budget.  

DBL oplyste, at der er lavet aftale med en ny forpagter i restauranten, det er Janice Logronio 

Jørgensen, som tiltræder den 15. marts. Janice er gift med Mogens Jørgensen, som er medlem 

i klubben, og deres søn spiller også golf. Der er foretaget en gennemgang af ”de store” ting i 

køkkenet, ikke alt fungerer optimalt, der vil blive bestilt service, så alt fungerer optimalt, når 

den ny forpagter tiltræder. 

 

Ad 3 

DBL orienterede om, at vi har fået en henvendelse om at blive medlem i et nyt fritspilsordning, 

men der var enighed i bestyrelsen om, at vi fastholder medlemskab i A-11, som fungerer rigtig 

godt. Der er møde i A-11 klubberne på torsdag, hvor bl.a. prisen fastsættes. 

 

Ad 4 

JDB har meldt afbud til både bestyrelsesmøde og generalforsamling, hvorfor DBL fremlægger 

regnskab og budget på generalforsamlingen. Vi kommer desværre ud med et underskud på 

knap 100.000 kr. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 1,5% i 2020. 

 

Ad 4a 

ASC orienterede om, at der er sat hegn op mellem hul 8 og drivingrangen. Der bliver arbejdet 

med reparation af vandingsanlæg omkring greens. Næste store projekt er opsætning af hegn 

langs drivingrangen over mod Juniorhuset og Par-3 banen, prisen for dette hegn er ca. 

130.000 kr. + opsætning. Derudover, hvis der bliver tid, er det planen, at der skal laves en 

grøft fra teestedet på hul 17 og tværs over hul 12, det vil kunne afhjælpe det meget våde om-

råde på hul 12. Der skal måske også laves en spunsvæg ved søen på hul 4. 

 

JS havde sendt en orientering om, at turneringskalenderen for 2020 næsten er på plads. Dato-

en for Varderama Open er også fastsat (5. og 6. september). Nu skal opgaverne bare fordeles i 

udvalget. 

 

 

 

 



 

 

OBH orienterede om, at der er startet 61 personer på begynderforløbet i 2019, efterfølgende 

har 45 meldt sig ind i klubben. 

 

 

Ad 5 

Næste møde aftalt til tirsdag den 21. januar 2020. 

 

Ad 6 

Intet 

 

Varde, den 27. november 2019 

Ref. LHL 

 


