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Bestyrelsen 

Mødereferat 
Tid og sted: Deltagere: 

12. november 2012 kl. 17.00  

I klubhuset 

 

 

 

 

 

Mødeleder: Niels Erik Hvillum 

Referent: Karen Frederiksen 

 

 

Niels Erik Hvillum – NE 

Søren Casparij – SC 

Gert Elkjær – GE 

Lynge Kjeldsen – LK 
 

 

 

 

Niels Vestergaard – NV 

Vivi Grangaard – VG 

Kenneth Rosendahl - KR 

Karen Frederiksen – KF 

Karsten Bjergø – KB 

 
 
 

 
Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat • Referat fra mødet 8. oktober 2012 blev 
underskrevet. 

KF 

2. Økonomi • Vi er pt. 338 t.kr. foran budgettet. Niveauet 
forventes at være det samme ved årets udgang. 

• Første udkast til budget 2013 skal afleveres til SC 
senest 14. december 2012.  

• Baneudvalget afleverer investeringsbehov 2013 til 
SC. 

SC 

3. Orientering om banen • Der kommer nye retningslinjer omkring brug af 
kemikalier på banen, hvilket bl.a. indebærer, at der 
skal føres et specielt kemikalieregnskab.  Der vil 
komme nærmere besked fra Miljøministeriet. 
 
Der er svampeangreb over hele banen. De mest 
”luftige” greens har det godt, men de greens der 
ligger i læ har det noget værre. Vi har kørt de 
svampemidler ud vi må. 
Der er meget vådt på banen. Hvis der holder tørt de 
næste dage, kan roughen klippes i uge 47. 
 
Dræning af drivingrange ser ud til at fungere. 

• Der skal ikke foretages større omlægninger i 2013. 
Det 3. teested skal først sættes i gang når de gamle 
teesteder er renoveret. 
Vedligeholdelsesplanen skal revideres så den 
stemmer overens med denne beslutning. 
Der skal informeres bedre på hjemmesiden omkring 
hvad der arbejdes med på banen. 

• Der arbejdes videres med projektet omkring øst 
terrassen.  

KB/NV 

4. Nyt fra kontoret • Der har været 133 prøvemedlemmer i 2012. 
77 har meldt sig ind som fuldgyldige medlemmer og 
9 har valgt fleksibelt medlemskab.  

• KF sygemeldes i 14 dage. NE passer kontoret. 

KF 

5. Medlemsundersøgelse • Resultatet blev gennemgået inkl. kommentarer. 
Bestyrelsen vil de næste 2-3 måneder arbejde 
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Bestyrelsen 

Punkt på dagsorden: Indhold: Ansvarlig 

videre med de mest gennemgående punkter. 
GE tager fat i nye sponsoremner. 
KF tager fat i de medlemmer der har tilbudt frivilligt 
arbejde. 

6. Forretningsplan • Forretningsplanen blev gennemgået og rettet til.  
KR overtager som tovholder til GTO 

SC 

7. Østjysk Golfring • Der har været afholdt formandsmøde i 
Himmelbjergets Golfklub. Skanderborg har søgt om 
optagelse i Østjysk Golfring, og dette blev af de 
resterende klubber godkendt. Dog lykkedes det ikke 
at blive enige om en pris for 2013 på mere end kr. 
750. Bestyrelsen tiltrådte sig dette trods tidligere 
ønske om en anden pris.  

NE 

8. Ordensregler • Udkastet blev gennemgået, og ordensreglerne 
lægges på hjemmesiden. 

NE/VG 

9. Medlemsmøde • 26. november 2012 

• LK og Kim Uldahl fra DGU har ansvaret for 
fremlæggelse af medlemsundersøgelsen. 
SC har ansvaret for fremlæggelse af 
virksomhedsplanen. 
NE vil give en kort generel information som 
afslutning af mødet.  

Alle 

10. Næste møde • 17. januar 2013 kl. 19.00 hos NE  

11. Eventuelt •  Alle 

 


