
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 10. august 2021 kl. 18.30 i restauranten  
 
Dagsorden: 

 

1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Orientering om økonomien 

3. Tema - Implementering af FRISK-strategien 

4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

5. Næste mødedato tirsdag den 7. september (Tema-møde) 

6. Eventuelt 

 

Deltagere: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Lars Jull (LJ), Jens Sandal (JS), Birthe 

Skrydstrup Kristensen (BSK), Ove Blom Hansen (OBH) Peter Tangaa (PT) og Lis Locht.  

Afbud fra: Kai B. Olsen (KBO) og Aage Siig Christensen (ASC) 

 

Ad. 1  

DBL orienterede om, at der er en pæn tilgang af nye medlemmer – vi er nu over 932. Vi nær-

mer os vores første delmål – nemlig 950 medlemmer. 

Der er lavet en stillingsopslag til Lis’ afløser, denne bliver offentliggjort snarest. 

 

DBL oplyste om, at vi ikke får momsrefusion i 2021. 

Vi har været vant til, at revisor har holdt øje med, hvornår og hvordan der skal søges 

momsrefusion. Det er ikke en del af aftalen med BDO, at de skal det, men det er en service, 

de har ydet (måske fordi den praktiske medarbejder på opgaven var medlem af VGK?). Der er 

kommet ny sagsbehandler i år og vi har ikke fået dette varsel, og da vi opdagede det, var 

løbet kørt – og der kan ikke søges dispensation for fristoverskridelsen. 

Det er klart, at vi har lært af det, så både kontor, kasserer og revisor nu har noteret fristen i 

deres kalendere, så det ikke kan gentage sig. Men det er selvfølgelig ærgerlige penge at 

”miste”. 

 

Ad. 2 

KR gennemgik regnskabet og konstaterede, at klubben kommer ud med et overskud. Der er 

stigninger på indtægter fra greenfee og træningslektioner, samt vi har flere medlemmer i år 

end der er budgetteret med. 

Så alt i alt ser det lovende ud. 

 

Ad. 3 

DBL gennemgik hele baggrunden for FRISK strategien. 

De enkelte udvalg kom med oplæg til, hvordan de hver for sig kunne og ville arbejde videre 

med strategien indenfor netop deres områder.  

Der bliver senere fulgt op på, hvordan strategien – forhåbentligt – stille og roligt siver ud i hele 

organisationen. 

 

Ad. 4 

JS havde fremsendt en orientering om, at Generationsturneringen afholdes den 27. august, 

p.t. er der 36 tilmeldte. 

Der afholdes klubmesterskab den 28. og 29. august, der er p.t. 37 tilmeldte. 

 

OBH havde fremsendt en orientering om, at der er 50 af prøvemedlemmerne i år, som har 

indmeldt sig i klubben, og der er 57 i gang med et prøveforløb. 

Der starter nyt begynderhold op lørdag den 14. august. 

Som noget nyt i år bliver der afholdt en venskabsturnering for begynderne med Kaj Lykke 

Golfklub. Det er den 18. august i Kaj Lykke og den 1. september i Varde. 

 

LJ havde orienteret om, at der har været afholdt Sommer Camp den 3. – 4. august med 13 

engagerede junior spillere, de havde nogle gode dage med både træning og spil. 

RAJT afholdes den 15. august i Varde, her forventer vi mellem 80 – 100 spillere i alderen 7 – 

24 år. 

 

 

 



 

 

 

Opstart med morgentræningen i skoletiden starter op den 16. august, der er 7 elever tilmeldt 

– 3 drenge og 4 piger. 

Der arrangeres afslutningstur den 1. – 3. oktober. 

 

BSC orienterede om at næste og sidste runde i Danmarksturneringen er den 20. og 21. au-

gust. Træningen efter sommerferien er startet op igen. 

BSC og LJ er i gang med at planlægge en ringerunde for Vestjyllands Forsikring – det er en del 

af sponsoraftalen. 

 

Ad. 5 

Næste møde er tirsdag den 7. september – afholdes som temamøde om Fremtidens bestyrel-

se. 

 

Ad. 6 

Det blev diskuteret, om der evt. kan sendes et lille spørgeskema ud til medlemmerne omkring 

klubturneringer. 

Grøden i søerne blev diskuteret. PT oplyste, at der ikke var nær så meget i søerne, som der 

har været, så det går den rigtige vej. 

Det blev diskuteret, om vi kan tilbyde Autocampere og campingvogne at overnatte på P-

pladsen – dette undersøges nærmere. 

 

Varde, den 11. august 2021 

Ref. LHL 


