
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18.00 (Virtuel)  
 
Dagsorden: 

 

1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Orientering om økonomien – Budget 2021-22 

3. Generalforsamling – tirsdag den 30. november 

På valg er: 

Næstformand Kai B. Olsen 

Kasserer Kurt Rotbøl 

Formand for Baneudvalget Aage Siig Christensen 

Formand for Sportsudvalget Birthe Skrydstrup Kristensen 

4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 30. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen) 

 

 

Deltagere: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Kai B. Olsen (KBO), Lars Jull (LJ), Jens 

Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Ove Blom Han-

sen (OBH) og Lis Locht (LHL).  

 

Ad. 1  

DBL orienterede om, at der er ansat en afløser på kontoret i stedet for Lis. Der var mange go-

de ansøgninger. Valget faldt på Randi Bruun Kristensen. 

Der har også været afholdt møde med Jacob Tranberg, og der er nu lavet en 3-årig aftale. Så 

nu håber vi, at Jacob Kjær bliver i klubben som træner. 

Der har været afholdt møde med restauratøren. De bliver fritaget for at betale faste afgifter i 

de lukkede måneder. 

Budgettet er blevet drøftet. 

 

Ad. 2 

KR havde i forvejen sendt regnskabet rundt. Han orienterede om, at der er en stigning i kon-

tingentet på ca. 400.000 kr., samt en stigning i salg af træningslektioner og A11. En stigning 

på i alt ca. 750.000 kr.  

Udgifterne er næsten stegt med det samme beløb. Lønudgifterne er steget en del, da Lars har 

været ansat uden refusion. Der er afsat et beløb til afspadsering og ferie. Alt afspadsering skal 

afholdes om vinteren i det omfang det er muligt. 

Der er øgede afskrivninger på maskindelen og der afskrives på leasingaftalerne. 

Men vi kommer ud med et pænt overskud. 

Hvordan skal overskuddet så anvendes? Der skal nyt tag på den gamle del af klubhuset her i 

efteråret, og den projekterede grøft på hul 12 kan sættes i gang.  

Klubben har fået 45.000 kr. fra Renoveringspuljen til tagprojektet. 

Likviditetsmæssigt ser det rigtig godt ud for klubben. 

 

Det blev besluttet, at værdipapirerne sælges når værdien anses for gunstig, og at provenuet 

skal anvendes til indfrielse af vores prioritetsgæld. Herved opnås en varig meget positiv likvidi-

tetsvirkning. 

 

I budgettet skal der regnes med en fordobling af el-udgifterne, og andre udgifter er også ste-

get en del. 

Vi får også ekstra udgifter til en ny vaskeplads, men denne kan ikke sættes i gang endnu, da 

der skal søges miljøtilladelse. 

Grøften på hul 12 kan sættes i gang, her vil der være udgifter til materialer på ca. 35 - 40.000 

kr., og der skal bruge en del mandetimer. 

 

Det endelige budget kommer i løbet af en uges tid. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Det bliver foreslået, at kontingentet skal stige 1%. Måske en større stigning for juniorer. 

Det blev besluttet, at greenfee skal være 350 kr. alle dage i 2022. 

 

Ad. 3 

Vedr. generalforsamlingen. 

Næstformand Kai B. Olsen, kasserer Kurt Rotbøl og baneudvalgsformand Aage Siig Christensen 

modtager genvalg. 

Sportsudvalgsformanden Birthe Skrydstrup Kristensen modtager ikke genvalg. Sportsudvalget 

foreslår Jeppe Baldersbæk som Birthes afløser. 

 

Ad. 4 

LJ havde fremsendt en orientering om, at der har været afholdt afslutningstur til Hjarbæk 

Fjord i weekenden den 1. – 3. oktober, der var 19 personer afsted. 

Den 15. oktober bliver der afholdt en afslutningsturnering i Varde, hvor der er efterfølgende 

spisning sammen med forældrene. Her bliver Årets junior, Årets kammeret, Årets højdesprin-

ger og Åres vinder af Ordre of Merit kåret. 

 

BSK havde fremsendt en orientering om, at der har været afholdt et godt evalueringsmøde af 

sportsåret 2021. Der er en rigtig god stemning i sportsudvalget og en lyst til igen at give den 

”en skalle” næste år. Der har været en rigtig god kemi mellem spillerne og trænerne. 

 

OBH havde fremsendt en orientering om, at der indtil nu er indmeldt 79 nybegynder i klubben. 

Onsdagsturneringerne er afsluttet for i år. Der har været 908 personer igennem de 26 ons-

dagsturneringer, som er afholdt. Der har været afholdt en turnering er alle holdkaptajnerne. 

Den 19. oktober holder begynderafdelingen et evalueringsmøde for 2021.  

 

Det blev diskuteret, om der skal være et maksimum for antal begyndere i 2022. Vi skal jo nok 

regne med, at der ”forsvinder” ca. 70 medlemmer ved årsskiftet, dem skal vi jo helst have 

erstattet. 

Det blev besluttet, at prisen for et prøvemedlemskab skal være 750 kr. i 2022. 

 

ASC havde fremsendt en orientering om, at vintergreens og vinterteesteder er ved at blive 

forberedt. Der er bestilt reparation af klubhustaget. 

ASC efterlyste, om der var økonomi til at ansætte en mekaniker. Det blev besluttet, at der kan 

ansættes en mekaniker 15 timer om ugen. 

 

JS havde fremsendt en orientering. Alle klubbens officielle turneringer for i år er afsluttet. Der 

er lige en afslutningsturnering for træningsholdene. 

Vi bør have afklaret hvad klubben vil have af turneringer over året. 

Vi skal vel have Åbningsturnering med Skjern Bank som sponsor, Vincens og Varde Guld & Sølv 

Parturnering, Generations Turnering med Nr. Nebel Sparekasse som sponsor og Proshoppens 

turnering. 

Golf Tyskland Trophy kommer nok ikke igen – LHL har senere talt med Golf Tyskland, og de vil 

meget gerne komme til Varde Golfklub igen i 2022. 

Øvrige aktiviteter på banen er Varderama Open en lørdag/søndag, 3 weekender med Dan-

marksturnering, Hjælperturnering og RAJT. 

 

Ad. 5 

Der blev orienteret om, at der bliver lagt tider sammen i tidsbestillingen, så der ikke er så 

mange to-bolde, for at give plads til flere medlemmer og greenfeespillere. 

 

Det blev diskuteret, om der skal være en samlet max handicap pr. tid. Der var enighed om, at 

det skal der ikke.  

 

Det blev diskuteret, om vi skal vælge en ”Årets frivillige”. Vi prøver at opstille nogle kriterier, 

og hver afdeling indstiller et emne. Forretningsudvalget tager det endelige valg. 

 

Hvis man har bidrag til formandens beretning, bedes dette tilsendt DBL hurtigst muligt. 

 

 

Varde, den 14. oktober 2021 

Ref. Lis H. Locht 

 


