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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 09/2017. 
MØDEDATO: 19. december 2017. 
MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 18:00. 
DELTAGERE: 
 
 
AFBUD: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Lars Rex 
(LR), Peter Enevold (PE), Jan Hansen (JH) og Hans Henrik Burkal 
(HHB). 
Mogens Hüttel (MH). 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Underskrift af referat 08/2017 
Underskrevet. 
 
2.1 Drøftelse af budget 2018. 
Cheftræneren og chefgreenkeeperen inviteres til næste bestyrelsesmøde den 17. ja-
nuar klokken 17:00, for en drøftelse af mulige yderligere besparelser i budgettet for 
2018. 
Der varsles først i det nye år eventuelle besparelser, når JH og HHB har været bud-
gettet igennem en sidste gang her først i det nye år, idet målet er et budgetteret for-
ventet overskud på mellem 500 og 600.000 kroner for 2018. 
 
3. Formanden 
3.1 Strategioplæg. 
Banen: 
MH orienterede på cafemødet om banen ud i fremtiden. For nuværende vil der ikke i 
2018 ske udvikling, men blive fokuseret på drift og vedligehold. 
 
Økonomi: 
Der forventes fortsat et fornuftigt regnskab for 2017. Det skal på generalforsamlingen 
i 2018 kommunikeres ud, hvorledes sammenhængen er i regnskabet, således med-
lemmerne let kan se sammenhængen deri. 
 
Kommunikation: 
Der foreligger nu en plan for den fremtidige overordnede kommunikation. 
HHB indkalder MH og PE primo januar for en drøftelse af, hvorledes den fremtidige 
kommunikation skal ske i praksis. 
 
3.2 Henvendelse fra medlemmer. 
Ingen henvendelser. 
 
3.3 Evaluering af Caféarrangement 30. november. 
Godt møde med et godt forløb. 
 
3.4 Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen. 
Suppleant inviteres for deltagelse på bestyrelsesmødet den 17. januar 2018. 
HHB kontakter indledningsvis telefonisk, hvorefter TMLK følger op for en orientering 
om arbejdet i bestyrelsen. 
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4. Golfmanager 
4.1  Medlemsopgørelse 01.12.17. 
Registrerede medlemmer: 19 miniputter, 23 lilleputter, 44 juniorer, 16 ungseniorer, 
78 studerende, 849 seniorer, 152 pensionister og 68 senior+; i alt 1249 aktive med-
lemmer og hertil 239 passive, 21 passiv+, 13 langdistance og 2 prøvemedlemmer. 
Ingen bemærkninger. 
 
4.2 Økonomisk opfølgning 30.11.17. 
Forløber uden de store udsving og der forventes fortsat et resultat omkring 450.000 
kroner i overskud. 
 
5. Møde kritik 
Godt forløb med god debat. 
 
6. Næste møder 
Bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar klokken 16:30. 
Bestyrelsesmøde onsdag den 21. februar klokken 16:30. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts klokken 16:30. 
 


