
 

 

Bestyrelsesmødereferat 
Placering: Virtuelt (Teams) 

Dato: 6. september 2022 

Tidspunkt: Kl. 18.00

Deltagere: Kurt Rotbøl, Peter Tangaa, Kai B. Olsen, Dan B. Larsen, Ove Blom Hansen, Jens 
Sandal, Jeppe Baldersbæk og Lars Jull 

Afbud fra: Jacob Tranberg, og Aage Siig Christensen 

Dagsorden: 

1. Info fra forretningsudvalget 

2. Økonomirapportering 

3. Eventuelt 

 

 

1. Info fra forretningsudvalget 

Der arbejdes stadig på at finde en ny forpagter til restauranten. Manglen på kokke er 
åbenbart et stort problem, men der arbejdes videre med forskellige muligheder. 
Restaurantudvalget indkaldes med henblik på at opsamle gode ideer. 

Der er søgt om byggetilladelse til udvidelse af træningsanlægget, så der kan spilles/trænes 
om vinteren. Myndighederne ser positivt på ansøgningen, men den skal i nabohøring før vi kan 
få en godkendelse. I øvrigt er vaskepladsen ved greenkeepergården nu formelt godkendt. 

I den mere humoristiske afdeling kunne oplyses, at banen har været hjemsøgt af en løsgående 
ko. Det tog 8 timer dels at finde ejermanden og dels at holde dyret væk fra vores greens. 
Ejeren får tilsendt en regning i den anledning. 

Skjern Bank har givet tilsagn om en betydelig støtte til udvidelse af træningsanlægget, hvis vi 
får tilladelse og hvis der kan findes frivillig arbejdskraft til en del af projektet (denne 
betingelse er opfyldt). 

 

2.  Økonomiopfølgning 

 Kurt havde helt friske tal pr. 31.8. De viser et overskud på 128.000 kr. på nuværende 
tidspunkt, hvilket er positivt. Der er selvfølgelig stadig et par usikre indtægter i form af 
momsrefusion og betaling fra kroer og hoteller, men alt i alt grund til optimisme. 
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Kurt vil i løbet af den kommende tid tage kontakte til de enkelte udvalg og 
greenkeepergården, med henblik på at indsamle data (og ønsker) til budgettet for 2022/23. 

Blot til orientering oplystes det, at salget af værdipapirbeholdning var blevet timet helt 
rigtigt. På nuværende tidspunkt ville et salg have indbragt 450.000 kr. mindre… 

 

3. Eventuelt 

Lars Jull oplyste, at han kom lige fra et møde om næste års træning på talentlinjen – alttyder 
på, vi får lov til at fortsætte. 

Ove kunne oplyse, at der var 81 deltagere til den fælles begyndermatch med Kaj Lykke 
Golfklub – så der er basis for en gentagelse næste år. 

Jeppe oplyste, at 2 hold – ungdomsholdet og dameholdet – er involveret i oprykningsspil i den 
kommende weekend. 

Kommunens udvalg for Kultur og Fritid mener igen, at golfklubben er oplagt spareobjekt, da 
golf vist udelukkende er en voksensport. DBL holder møde med udvalgsformanden (Sandie Eis 
Ravn) i løbet af september og prøver at overbevise om, at vi faktisk har en stor juniorafdeling 
– der oveni købet opnår gode resultater. 

  

5. Næste møde 

 Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19.00 (fysisk møde). Temaet er en kritisk gennemgang af 
vore aktiviteter – er de hver for sig gode for klubben og medlemmerne eller skal de 
ændres/forbedres/indskrænkes/udvides? 

 

Referent: DBL 7.9.22 

 

  

 


