
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 

Deltagere:      Dan B. Larsen, Lars Juul, Ove Blom, Kurt Rotbøl, Jeppe Baldersbæk, Aage Siig 

Christensen, Jens Sandal, Peter Tangaa og Jacob Tranberg 

Afbud fra:      Kai B. Olsen, 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Orientering om økonomi  

3. Nyt fra udvalgene 

4. TEMA: Banen 

5. Eventuelt 

 

 

 

1. 

Forretningsudvalget orienterede om processen i forbindelse med Randis ønske om at fratræde 

og ansættelsen af Rie Duus. Det oplystes, at Lis Locht har påtaget sig opgaven med at styre 

kontoret fra påske frem til 1.5., hvor Rie tiltræder, ligesom hun i en overgangsfase i maj vil 

hjælpe til, så den nye kontorleder får den bedst mulige start. 

 

Det gav anledning til en generel drøftelse af, hvordan vi fremover dokumenterer både det 

arbejde der forventes af kontoret, udvalgene og bestyrelsen. DBL foreslog at alle udvalg (og 

administrationen og bestyrelsen) laver en arbejdsbeskrivelse/årshjul, der beskriver, hvad den 

enkelte laver og hvor på året det skal laves.  

 

Det næste temamøde får derfor lige netop dette som tema. DBL forsøger at lave et årshjul for 

arbejdet i Erhvervsklubben og sender dette rundt som inspiration. 

 

Der er afholdt planlægningsmøde om Company Day og der bliver fuldt hus i år med 32 

deltagende hold. 

 

 

2. 

Bogholderiet er nu næsten helt ajour, der forventes udsendt et halvårsregnskab lige efter 

påske. Det er intentionen at outsource selve bogføringen, så vi fremover altid er helt på 

omgangshøjde.  

 

Medlemsstatistikken (931 medlemmer p.t.) giver under alle omstændigheder anledning til en 

vis optimisme, selvom stigende energipriser og stigende priser på gødning m.v. trækker i den 

forkerte retning. 

 

Medlemmer der er i restance med kontingent pr. 1. maj vil ikke længere kunne reservere tider 

i Golfbox! 

 

3. 

Aage Siig Christensen gennemgik udviklingsplanen for banen de kommende år. Der blev stillet 

gode spørgsmål og der var livlige diskussioner og gode input til nogle af detaljerne.  

 

Meget er allerede udført (hul 5, 12,17 m.fl.) andre bliver lavet til vinter (hul 1 bl.a.) og endnu 

andet må vente til, der er lidt flere penge i kassen (særligt spunsvægge ved søerne – der er 

ualmindeligt omkostningskrævende). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der vil fortsat blive fældet og opstammet træer. Aage mindede i den forbindelse, at Varde 

Golfbane er anlagt som en parkbane, der er bare først nu det begynder at være tydeligt. 

 

Det må forventes at banen bliver om-ratet bl.a. som følge af bækken, der løber på tværs af 17 

og 12. Og ved samme lejlighed bliver handicapnøglen også justeret. Det sidste sker på basis af 

mere end 10.000 modtagne scorekort, så der er ikke så meget tvivl om, hvilke huller der er 

sværest og hvilke der er lettet. 

 

 

4. 

Under eventuelt drøftedes mulighederne for at give plads til autocampere på de fjerneste p-

pladser. (Er det lovligt, skal det koste noget?). 

 

Muligheden for at etablere ladestandere til el-biler forfølges yderligere (klubben har allerede 

tilkendegivet interesse). 

 

Og endelig blev mulighederne for simulatorgolf vendt. Jacob Kjærs afslutningsopgave – om 

netop dette emne – bliver rundsendt til hele bestyrelsen og DBL prøver at samle data til en 

egentlig beslutning om emnet på næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde (virtuelt) afholdes den 3. maj kl. 18.00. 
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