
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. februar 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 – Tirsdag den 31. marts 2020 
6. Eventuelt 

 
 
Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen (OBH), Lars Jull, 
(LJ), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).  
 
Afbud fra: Kurt Rotbøl (KR) og Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) 
 
Ad 1 
Der er desværre ikke kommet nogle henvendelser fra medlemmerne om at deltage i rekrutte-
ringsarbejdet. Men vi håber stadig, at der kommer noget – ellers må vi tage en plan B i brug. 

Begynderudvalget skal også i 2020 have råderet på Par-3 banen hver onsdag fra kl. 18.30. 
Funnel First projektet starter op igen i april og igen i juni. Projekt Ældresagen er sat i gang. 
 
Ad 2 
Der er lavet en ny aftale med træneren, ligesom der også er lavet aftale med kontoret. 
Puklen af overarbejde hos greenkeeperne er næsten afviklet. 
Der har været afholdt møde med Jobcentret vedr. Lars. 

 
Ad 3 
KR var forhindret i at deltage i mødet, men havde fremsendt en rapport vedr. økonomien. Der 
skal arbejdes intens på at finde besparelser, for at underskuddet ikke løber løbsk. 
 
LJ oplyste, at der kommer ekstra udgifter i juniorlokalet til en varmepumpe 
 
Der vil ligeledes komme en del ekstra udgifter til køkken/restaurant i forbindelse med over-
gang til ny forpagter. Bl.a. udgifter til lys, varme, alarm og vagt. 
 
Ad 4 
JS oplyste, at Proshoppen er sponsor for Åbningsturneringen. Sct. Hans Turneringen bliver evt. 
sammen med Pink Cup. Der afholdes evt. en turnering for alle udvalgsmedlemmer. 
 

ASC. Der afholdes oprydningsdag den 15. marts. Bunkerne på hul 5 og 14 er renoveret. 
Greens bliver behandlet, med de midler der er tilladt, mod svamp 
 
OBH. Der har været afholdt møde i begynderudvalget, og de to første begynderhold er på 
plads. Der kommer 3 yderligere hold. 
 
LJ. Der er kommet nye sponsorer til juniorafdelingen. Det er Vestjylland Forsikring og Schantz. 
Vores Danmarksmestre skal fejres torsdag den 12. marts i Hodde/Tistrup Hallen. Juniorturne-
ringerne under DGU bliver ændret en del i år.  
Nogle af de turneringer, som juniorerne kan deltage i, bliver med delvis egenbetaling. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ad 5 
Næste møde er tirsdag den 31. marts 
 
Ad 6 

A11 ordningen blev diskuteret, der var enighed om, at det er en rigtig god ordning, til glæde 
for mange af vore medlemmer. Prisen vil blive hævet en smule de næste år. 
 
Det blev besluttet, at når banen åbner til foråret, vil vi forsøge med at have tidsbestillingen 
blokeret indtil kl. 10.00 de perioder, hvor der er risiko for frost.  
 
Programmet for klubbens Company Day er på plads. 

 
BSC deltager i temamødet ved Repræsentantskabsmødet. DBL deltager i hele mødet. 
 
Det blev besluttet, at klubben vil søge Foreningspuljen om midler til markedsføring. 
 
 
 
Varde, den 28. februar 2020 
Ref. LHL 
 


