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Referat fra bestyrelsesmøde den 08.01.19 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Knud Jensen 

Kurt Kolding 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev underskrevet og godkendt. 

2. Nyt fra formanden 
Intet nyt fra formanden. 

3. økonomi i hovedtræk 
Flot overskud i 2018. 

4. Ny kontrakt HK Udlejning 
Kontrakt underskrevet for de næste 6 år. 

5. Nye scorekort til 9 huls banen 
Steen Sørensen sørger for, at vi midlertidig får printet 500 stk. indtil vi har styr på sponsorer og 

lokalregler, så vi kan bestille nye scorekort ved leverandøren. 
Kurt og John indkalder til møde i sponsorudvalget og baneudvalget samt Steen Høgsholt skal 

inviteres for at få styr på de fremtidige lokalregler og hvilke sponsorer der skal på scorekortene. 

6. Planlægning af Generalforsamlingen 
Mødetid torsdag den 07.02.19 kl. 17.30 i forsamlingshuset. Helle sørger for forplejning og bordpynt 
og Kurt sørger for øl, vand, te og kaffe samt stemmesedler. 

Steen sørger for at alt ligger digitalt. Iver foreslås som dirigent. Sillads sørger for budgettet er klar 

og underskrevet inden GF. 

Mikael, Steen, Kurt og Knud er på valg. Mikael, Steen, Kurt ønsker genvalg og Knud ønsker ikke 
genvalg. 
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7. Ansøgning om kommunaltilskud til forbedring i og omkring klubhuset samt energibesparelse 
Der er størst chance for tilskud til varmepumpe, hvorfor vi ændrer det til 1. prioritet og brændeovn 

som 2. prioritet. 

8. Evt. 
Der drøftes at vi i 2019 vil forbedre omgivelserne ved klubhuset. Vi drøfter om de frivillige i 

Grønhøj, baneejer og sponsorer evt, kan være behjælpelige. 

De nye golfbøger med 2019 regler er i restordre, hvorfor de endnu ikke er modtaget i klubben. 

John vil høre baneudvalget, om der kan laves huskeskilte på banen, så golfere husker at lægge turf 

tilbage og lukke igennem, så spillet glider bedre. 

Efter generalforsamlingen sørger Steen for, at der bliver reklameret for golfkørekort kursus den 6. — 

7. april på hjemmesiden. 

Næste møde: Planlægges den 07.02.19 efter generalforsamling. 

Referent Helle Klint 


	Page 1
	Page 2

