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Referat fra bestyrelsesmøde den 10.08.20 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines er gennemgået. 

Det skal undersøges, om vi må få en tilladelse til at pumpe mere vand op. John er i gang med at 

undersøge dette. 

4. Antal medlemmer og Økonomi 

Vi er p.t. 236 medlemmer incl. passive og ungdomsspillere. Økonomien ser relativ fornuftig ud. 

5. Evaluering af åbningsmatchen og Philbert matchen 

Begge matcher gik rigtig fint. Der var store flotte overvældende præmier til begge matcher. 

6. Skal vi have et begynderkursus i efteråret? 

Vi oplever, at der er mange nye som henvender sig for at tage et golfkørekort. Det er svært at få 
placeret kurset, da næsten alle weekender er optaget resten af efteråret. Vi bliver enige om, at vi 

skal gøre mere til foråret for at reklamere for kurset. Mikael vil undersøge hvad Brande Golfklub 

har gjort. Vi drøfter punktet igen til november, da vi bla. skal have aftalt pris for nye medlemmer og 

for nuværende medlemmer som er på venteliste samt dato for afholdelse af kurset. 

7. Hvordan går det med færdiggørelsen af Tordenhuset 

Inge har ansøgt om sponsorater til færdiggørelse af Tordenhusene. Byggetilladelsen udløber 
31.12.20, så vi er lidt presset. Lynafledningssystemet er meget dyrt. John Klint er tovholder og giver 
Tage besked på videreførelse af projektet. 
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8. Planlægning af sponsorarrangementet den 12. september 

Kurt er tovholder for arrangementet. Steen sender indbydelser ud til alle sponsorer. Kurt bestiller 

mad fra Stoholm Slagter, sørger for drikkevarer og alle praktiske opgaver. 

9. Evt 

Til næste møde vil Sillads tage de regninger med, som vi har fået fra bageren, således vi kan tjekke 
op på om vi får den rabat/sponsorat som det er aftalt. 

Arbejdsdag drøftes, men der er enighed om, at der først arrangeres arbejdsdag til foråret inden 
åbningsmatchen. 

Steen er blevet kontaktet af vores hjemmeside leverandør med ideer til forbedringer af 

hjemmesiden. Til næste møde, skal vi ind og kigge på hjemmesiden, således vi på næste møde kan 

tage beslutning om vi skal investere i det. 
Baneejer orienteres om, at Baren er fjernet og to skabe er sat ind i stedet samt vi fjerner 

brændeovnen i Klubhuset. 

Inge har endnu engang søgt om hjertestarter ved Tryg Fonden, og endvidere søgt om tilskud ved 
fonde til nye udslagsmåtter, færdiggørelse af vaskeplads og 2 steder færdiggørelse af Tordenhuse. 

Næste møde: Mandag den 14.09.20 kl. 19.00 hos Kurt. 
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