
 

 

Bestyrelsesmødereferat 

Placering: Varde Golfklub 

Dato: 7. juni 2022 

Tidspunkt: Kl. 19.00 

Deltagere: Peter Tangaa, Kai B. Olsen, Dan Larsen, Aage Siig Christensen, Ove Blom Hansen, 

Jens Sandal, Jeppe Baldersbæk, Rie Duus 

Afbud fra: Jacob Tranberg, Kurt Rotbøl og Lars Jull 

Dagsorden: 

1. Info fra bestyrelsen 

2. Info fra udvalgene 

3. Tema - årshjul 

4. Eventuelt 

 

 

1. Info fra bestyrelsen 

Der skal findes en ny forpagter til restauranten – Mogens & Janice har sagt op. De bliver 

naturligvis sæsonen ud. Opsigelsen skyldes ikke manglende omsætning – men i stedet 

manglende personale. Det meldes ud i næste nyhedsbrev. 

Afregning via Golfmore ændret fra daglig- til månedlig afregning for at spare på gebyrerne. 

Golfmore afregnes via svensk selskab, hvor vi så betaler kr. 50,- for hver afregning. 

Bestyrelsen bad om en deadline for hvornår regnskabet skulle være færdigt, for det er ikke 

tilfredsstillende at det ikke er up-to-date hverken i forhold personale eller medlemmer. Der 

blev sat en deadline til 30/6. Og opgaven skal have højeste prioritet indtil den er løst.  

Der indgået en 3-årig sponsoraftale med Skjern Bank, som har taget hele træningsanlægget 

(udslag – par-3 og puttinggreen)  

 

2.  Nyt fra udvalgene 

 Begynderudvalget nævnte, at det er vigtigt at indskærpe, at man som hjælper fx ved 

onsdagsturneringerne husker, at alt træning skal foretages af trænere og ingen andre. Flere 

spillere ønsker ikke at deltage hvis de frivillige blander sig i teknikken. Dan tager en snak med 

dem, der ikke helt har forstået det. 
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3. Årshjul 

 Aftens tema var årshjul – så alle har mulighed for at se, hvem der har ansvar og hvornår 

tingene skal ske. 

 Peter havde lavet et eksempel i Plandisc – som for øjeblikket udbydes til alle golfklubber 

gennem DGU og DGA. Alle syntes det var et rigtig godt værktøj og link til dette skulle egentlig 

være sendt med dette referat, men Peter har fået oplyst at man fra DGU og DGA lige nu 

forhandler om det skal være gratis i fremtiden, eftersom kun 3 klubber bruger det. Så vi 

afventer udfaldet af disse forhandlinger. 

Er resultatet positivt – så sendes linket straks ud, så alle kan komme i gang med at lægge 

deres aktiviteter ind før deadline den 9. august. 

 

4. Eventuelt 

 Bestyrelsen efterspurgte status på vaskeplads – Peter kunne oplyse den ligger ved ingeniørerne 

som er i dialog med kommunen. Åge følger op på det. 

 Bestyrelsen spurgte til hvordan det så ud med planerne omkring buffetdisken – det afventer til 

vi har regnskabet den 30/6 

  

5. Næste møde 

 Tirsdag den 9. august 2022 kl. 19.00 (fysisk møde) 

 

Referent: Rie Duus 10.06.22 

 

  

 


