
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.00 

Deltagere: Dan B. Larsen, Kai B. Olsen, Lars Juul, Ove Blom og Jeppe Baldersbæk 

Afbud fra: Aage Siig Christensen, Jens Sandal 

 

 

Dagsorden 

1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Orientering om økonomi og budget 21/22 

3. Medlemsudvalg 

4. Renovering af restaurant 

5. Eventuelt 

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt. 

 

1. 

Der har været afholdt møde i Klubber I klubben, hvor det blev aftalt af de flytter sidste 

tilmeldingsfrist til deres spilledage til dagen før. Det gør, at der kan åbnes op for tider, som 

ikke bliver brugt som i stedet kan bruges af klubbens medlemmer eller greenfee gæster. 

Der har været en positiv og imødekommende holdning fra alle klubber i klubben, der også 

ønsker at medvirke til, at så mange som muligt kan komme ud at spille. 

 

Der afholdes møder (den 9.3.) om tilrettelæggelsen af Funnel First arrangementer i 2022 og 

afholdelse af Company Day 2022. 

 

Store roser til udvalget der har stået for forskønnelsen af lobbyen – mange medlemmer 

kommer helt uopfordret med positive bemærkninger om forandringer. Roserne tilkommer 

selvfølgelig også dem, der rent faktisk har ført de gode tanker ud i livet. 

 

Der har været afholdt formandsmøde i det gamle Ribe Amt, et godt møde med udveksling.  

 

 

2. 

På grund af optimering af økonomisystem og arbejdsgange er bogholderi er ikke helt ajour, det 

forventes at være klar til næste bestyrelsesmøde.  

 

Der er blevet lavet statistik over medlemskab og den ser fin ud i forhold til antallet af 

medlemmer. Der er 74 nye medlemmer fra sidste sæson, som også er meldt ind i 2022.  

Der er lige startet 7 nye prøvemedlemmer op og flere begynder hold kommer løbende. 

Der har ikke været medlemstilgang inden for juniorer. 

 

 

3. 

Der skal nedsættes et medlemsudvalg, hvis formål er at skabe rammerne og mulighederne for 

et godt og aktivt klubliv. Udvalget skal arrangere oplevelsesmæssige og sociale aktiviteter, 

således, at medlemmerne oplever en tæt tilknytning til klubben og føler, at klubben skaber 

værdi for alle medlemmer klubben. 

  

Mulige forslag til udvalgsmedlemmer sendes til Randi snarest. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. 

Det er blevet foreslået, at buffet-området i restauranten bliver lavet om, så området og 

pladsen derom bliver udnyttet bedre.  

Når der er overblik over økonomien i forhold til fornyelser i klubben, kan der nedsættes et 

udvalg, som kigger på forslaget. 

 

 

 

5.  

Det næste bestyrelsesmøde er mandag den 4. april, som afholdes som et temamøde med 

”Banen” som tema.  

 

 

 

Som referent 

Randi Bruun Kristensen 

 


