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MØDEART: Bestyrelsesmøde 

MØDENR.: 07/2017. 
MØDEDATO: 18. oktober 2017. 

MØDETID: 16:30. 
MØDESLUT: 19:20. 

DELTAGERE: 

 
 

AFBUD: 

Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Sara Thye 

(ST), Lars Rex (LR), Peter Enevold (PE), Jan Hansen (JH) og Hans 
Henrik Burkal (HHB). 

Peter Enevold (PE) grundet ferie. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Underskrift af referat 06/2017 

Underskrevet. 
 

3. Formanden 
3.1 Strategioplæg. 

TMLK havde sammen med MH udformet et oplæg til ”Strategisk baggrund” for nær-
mere drøftelse. 

Strategien retter sig mod forudsætningen (medlemmer), indsats områder (spon-

sor/fondsmidler/fornyelse/udvalg/klubber-i-klubben/frivillige/kommunikation/udvik-
ling/samarbejde) og fokus (økonomi/baneanlæg/strategi). 

Der skal nu udformes mål, handleplaner og opsættes målbare aktiviteter. 
På fremtidige møder vil de 2 fokusområder være på dagsordenen. 

 
3.2 Henvendelse fra medlemmer. 

Der har været 2 henvendelser fra medlemmer og disse har HHB besvaret med kopi til 
bestyrelsen. 

Det ene drejede sig om et forslag til generalforsamlingen og det andet et forslag om 
fremtidig pleje og pasning af banen. 

 
3.3 Mødet med udvalg/klubber i klubben 11. oktober. 

Godt møde med en god debat, som bestyrelsen vil overveje på frem mod næste års 
møde for så vidt angår indholdet. 

 

4. Golfmanager 
4.1  Medlemsopgørelse 01.10.17 rundsendt. 

Registrerede medlemmer: 23 miniputter, 29 lilleputter, 34 juniorer, 19 ungseniorer, 
75 studerende, 841 seniorer, 160 pensionister og 61 senior+; i alt 1242 aktive med-

lemmer og hertil 239 passive, 21 passiv+, 13 langdistance og 18 prøvemedlemmer. 
Taget til efterretning. 

 
4.2 Økonomisk opfølgning 30.09.17. 

Taget til efterretning og det følges fortsat nøje. 
 

4.3 Første drøftelse af budget 2018. 
Der er planlagt budgetmøde den 7. november med udvalgene. 

JH og HHB arbejder p.t. med et første udkast til budget for 2018, hvor fokus for året 
vil være på banen. 
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4.4 Kommende aktiviteter 

Cross Country 5. november. 
LR deltager. 

Café arrangement 30. november. 
Turneringsudvalget har meldt sig på banen for en præsentation af svarene på det 

spørgeskema, som blev rundsendt primo september. 

MH & HHB samler op på sidste års rigtig mange gode input, og vil summe lidt om-
kring disse. 

Der laves en ”tilmelding” via Golfbox, så vi får en fornemmelse af, hvor mange som 
deltager – dette af hensyn til bestilling af gløgg og æbleskiver. 

 
4.5 Årsmærker 

Udsat for drøftelse på næste møde. 
 

4.6 Status på uge 39 
En rigtig god uge med 280 greenfee spillere fordelt på 47 klubber. 

 

4.7 Dato og sted for generalforsamling 2018 

Sted drøftes endeligt på næste møde, med datoen fastsat til søndag den 18. marts. 

 

5. Møde kritik 
God og professionel mødepli med en åben dialog. 

 
6. Næste møder 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november klokken 16:30.  
Cafe arrangement torsdag den 30. november. 


