
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00  

 

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 

Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien 

4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

5. Næste mødedato – Mandag den 24. februar 2020 

6. Eventuelt 

 

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Kurt Rotbøl (KR), Ove Blom Hansen 

(OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), 

Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).  

 

Afbud fra: Lars Jull, (LJ) 

 

Ad 1 

DBL orienterede om, at der har været afholdt et møde med inviterede personer, med henblik 

på at få etableret et Rekrutteringsudvalg. Det er ikke lykkedes for godt endnu at få et udvalg 

stablet på benene, så nu vil vi forsøge at efterlyse personer, som vil være tovholder for de en-

kelte opgaver. 

Det er vedtaget, at der skal afholde et arrangement den 26. april, hvor der landsdækkende 

afholdes Golfens Dag. Her vil vi lave forskellige arrangementer - bl.a. ”Spil med en ven”. 

Funnel First gentages også i år, her deltager træneren og et bestyrelsesmedlem hver gang. 

 

Ad 2 

 

Forretningsudvalget oplyste, at økonomien er anstrengt. Dels budgetterer vi i forvejen med et 

lille underskud og dels har der – som så ofte før været en del udmeldelser i forbindelse med 

årsskiftet. 

 

Forretningsudvalget er derfor gået i gang med at tilpasse omkostningsniveauet, for at sikre, at 

årets resultat holder sig inden for de budgetterede rammer. 

 

Ad 3 

 

KR redegjorde for forløbet af årets første tre måneder, men før alle kontingentindbetalinger er 

indgået, giver det ikke mening med en mere detaljeret budgetopfølgning. 

 

Ad 4 

JS orienterede om, at klubbens turneringskalender er offentliggjort på hjemmesiden, der 

mangler lige en enkelt sponsor. 

Årsrevisionen af handicap er udført. 

Der skal afholdes et møde med Klubberne i Klubben i februar måned. 

Der har været en forespørgsel fra Ladies Sec. Om de må spille ud i to grupper, en om efter-

middagen og en om aftenen. Det blev besluttet at efterkomme deres ønske. 

 

ASC orienterede om, at der er gang i træfældningsholdet, og at nogle bunkers renoveres. 

 

OHB. Begynderudvalget holder opstartsmøde næste torsdag, hvor årets program planlægges. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BSC. Der afholdes Kick-off møde afholdes den 24. februar. Elite-spillerne kan bruges til forskel-

lige opgaver. 

 

LJ havde sendt en orientering fra Juniorudvalget. Der er sat skabe op i Juniorhuset, primært til 

udstyr til Varulveungerne. P.t. sker der nogle ændringer i turneringsformerne indenfor junior-

området. 

Der planlægges en opstartsweekend i starten af april. 

Kommunen vurderer p.t. på, om de ønsker at forlænge golfprojektet med træning i skoletid. 

 

Ad 5 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 24. februar kl. 19.00 

 

Ad 6 

Projektet med lys på puttinggreen og i træerne diskuteret. Vi har fået penge fra Foreningspul-

jen til dette, og materiale er indkøbt. Jacob Tranberg er tovholder, og projektet bliver udført 

hurtigst muligt. 

 

Der afholdes evt. en oprydningsdag midt i marts. 

 

Det blev vedtaget, at der afholdes ”Åben Hus” / Reception søndag den 29. marts. Her kan man 

hilse på klubbens nye restauratør, få udleveret årets bagmærke og hilse på nogle af klubbens 

sponsorer (bl.a. Vestjylland Forsikring og OK). Der serveres kaffe og kage til alle. 

 

 

Varde, den 22. januar 2020 

Ref. LHL 

 


