
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 18.30 

Dagsorden: 

1. Rekruttering, fastholdelse og strategi 2025 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien  

4. Næste mødedato aftales 

5. Eventuelt 

 
Der skulle have været afholdt ordinær generalforsamling efter bestyrelsesmødet, denne er dog 

blevet aflyst på grund af det store Corona smittetryk. 

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt. 

 

Deltagere: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Kai B. Olsen (KBO), Birthe Skrydstrup Kri-

stensen (BSK), Ove Blom Hansen (OBH), Lars Jull, (LJ), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christen-

sen (ASC) og Lis H. Locht (LHL).  

 

Ad. 1  

Efter sidste bestyrelsesmøde blev der afholdt et strategimøde sammen med alle klubbens ud-

valg. Der var en rigtig god energi i mødet, især fra begynderudvalget. Alle var meget interes-

seret i at yde en indsats for at lykkes med at fastholde de nye medlemmer og tiltrække nogle 

nye. 

Der er kommet mange gode og konstruktive kommentarer fra medlemmerne i Golfspilleren i 

Centrum, disse vil indgå i kommende planlægning. 

Problematikken med at have nok holdkaptajner til onsdagsturneringerne blev diskuteret. Be-

gynderudvalget udarbejder en plan vedr. holdkaptajner inden næste sæson. Ligeledes udarbej-

des en plan for rekruttering af holdkaptajner. 

Vi skal fortsætte den gode linje i 2021, som vi er begyndt på her i 2020. 

 

Næste møde i Strategiudvalget afholdes den 17. december. 

 

Ad.2 

Lars Rosendahls ansættelse er blev forlænget. 

Der er afholdt MUS-samtaler med de fleste af de ansatte. 

 

Ad.3 

Regnskabet var gennemgået ved et tidligere møde. Vi kommer ud med et underskud på 

162.000 kr. 

Der er indkøbt en ny tromle til greens. 

Medlemssituationen ser lovende ud. 

 

Ad.4 

Næste mødedato blev ikke vedtaget. 

Det blev diskuteret, om mødestrukturen skulle ændres, evt. med flere virtuelle møder og nogle 

temamøder. 

DBL og LHL udarbejder en mødeplan for næste år. 

 

Ad.5 

LJ orienterede om ny sponsor til juniorafdelingen, og at der er kommet nye ansigter i juniorud-

valget, nemlig Brian Blom, Per Slessing og Morten Stoll. 

LJ orienterede også om, at Skolegolfen, hvor 4 juniorer træner golf i skoletid, er godkendt for 

de næste 3 år. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg har været på besøg den 19. oktober. Mødet gik rigtig 

godt, Kultur- og Fritidsudvalget fik et godt indblik i golfklubbens arbejde og medlemssammen-

sætning. 

 

Klubben fortsætter greenfeesamarbejdet med Rold Skov Golfklub og Golf Club Husumer Bucht. 

 

Det blev diskuteret, om 9-huls flex medlemmer kan få lov til at spille bag-9 nogle gange. Dette 

kan ikke styres i tidsbestillingen. 

Men det blev også diskuteret, om man kan starte en golfrunde på hul 10, f.eks. i lige uger, og 

på hul 1 i ulige uger. Denne mulighed skal diskuteres grundig igennem, og der skal indsamles 

erfaringer fra andre klubber. 

 

Vi er kommet i mål med antal donationer, så vi kan søge om momskompensation igen. 

 

Varde, den 25. november 

Ref. LHL 


