
 

 

Bestyrelsesmødereferat 

Placering: Varde Golfklub 

Dato: 9. august 

Tidspunkt: Kl. 19.00 

Deltagere: Peter Tangaa, Jacob Tranberg, Dan Larsen, Lars Jull, Ove Blom Hansen, Jens 

Sandal, Kurt Rotbøl, Rie Duus 

Afbud fra: Kai Olesen, Aage Siig Christensen, Jeppe Baldersbæk 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 7. juni 2022 

2. Info fra forretningsudvalget 

3. Tema - fremtiden 

4. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger 

 

2.  Nyt fra forretningsudvalget 

 Dan informerede om trænersituationen og tilbud fra Jacob Kjær, om at tilbyde sin træning til 

klubben 2 dage om ugen. Det er besluttet at sige ja tak til tilbuddet. 

 Der har været indledende forhandlinger med potentiel ny forpagter af restauranten, men 

desværre er de sprunget fra. Det er aftalt, at der laves en liste over mulige emner, som Dan 

så kontakter. 

 Kurt orienterede om, at der er foretaget et salg af værdipapirer som har givet en god gevinst 

– ca. 500.000 til klubben 

 Der er indgået aftale om, at vi får et opdateret regnskab til hvert bestyrelsesmøde. 

 Kurt gennemgik regnskabet pr. 30.06.22, som viste et underskud på 51.000, - for de første 9 

måneder, men er fortrøstningsfuld om at vi nok skal komme ud med et lille overskud. Han 

varslede kontingentstigninger på 3-4%, eftersom alt stiger – specielt alt omkring greenkeeping. 

 Der er stadigvæk ikke helt afklaring omkring forsikringer, men Kurt har møde med Arne 

Hindsig næste uge.  
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3. Fremtiden 

 Aftens tema var fremtiden, og flere af disse ting havde vi jo allerede været omkring. 

 1. Økonomi – var blevet vendt 

 2. Trænersituationen – på plads 

 3. Banen – Peter syntes det var svært at lave noget, når man ikke helt kender økonomien. Der 

kommer bl.a. nye udfordringer om gødningsmetoder og pleje af fairways, som kommer til at 

kræve flere mandetimer.  

 4. Administrationen – der vil nu komme løbende regnskab hver måned, så vi bedre kan følge 

op på debitorer og dermed undgå for meget tab.  

 5. Restauranten – var blevet vendt 

 6. Vintertræning – investering i virtuelt træningsrum. Der er lavet tegninger og kommet et 

budget på udførelsen. Man mener i forretningsudvalget, at den kan tjene sig selv ind i løbet af 

5 år. Der arbejdes videre på at få det sat i gang, så vi også kan tilbyde vores medlemmer 

vintertræning.  

 I den forbindelse vil man samtidig overveje og evt. søge om belysningen på udslagsbanen, som 

vi jo har fået et tilskud til fra Nordlys. 

 7. Bestyrelsens sammensætning – den skal i henhold til generalforsamlingen ændres ved næste 

valg. Udvalgsformændene skal ikke længere automatisk være bestyrelsesmedlem. Man må 

naturligvis gerne tilkendegive, hvis man ønsker at fortsætte.  

 Kurt meddelte, at han ønsker at stoppe om 1 år, hvor hans valgperiode udløber. Det vil være 

rigtig fint, hvis man kunne finde en allerede nu, som så kunne være med på sidelinjen og få 

indsigt i jobbet. 

 

4. Eventuelt 

 Der blev spurgt til, hvad vores donationer skal bruges til, og her kunne Dan oplyse, at de 

skulle gå til et hyggestop ved hul 16 – i samarbejde med Varde Lystfiskerforeningen. Der 

arbejdes videre på at få det lavet. 

 Peter spurgte til, om de små flag på greens skulle op igen som et forsøg, og det blev der 

nikket ja til.  

 Peter nævnte, at han savnede etiketteregler. De oplevede ofte på banen, at spillere ikke 

overholdt etikettereglerne, og det blev vedtaget at der skulle prikkes lidt til dem løbende i 

nyhedsbrevene og på Facebook, ligesom der også løbende vil blive lavet opslag div. steder i 

lobby m.v. Det tager Rie sig af. 

 

5. Næste møde 

 Tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.00 (virtuelt møde) 

Referent: Rie Duus 10.08.22 


