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Referat fra bestyrelsesmøde den 25.02.20 

 

Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Helle Klint   _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Kurt Kolding   _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt referatet fra 
Generalforsamlingen 
Begge referater godkendt. 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen fortsætter uændret: 
Formand Mikael Killerich 
Næstformand Steen Sørensen 
Kasserer Sillads Jepsen 
Sekretær Helle Klint 
Bestyrelsesmedlem/Matchansvarlig Inge Siig Nielsen 
Bestyrelsesmedlem/Baneformand John Klint 
Bestyrelsesmedlem/Formand for sponsorudvalget Kurt Kolding 

3. Nyt fra Formanden 
Mikael har fået en henvendelse fra DGU, som gerne vil deltage på et bestyrelsesmøde 
mhp hvad de kan tilbyde/hjælpe os med. Der er enighed om, at det vil vi gerne takke ja 
til. Mikael sørger for at invitere DGU. 
Henning Filbert har lejet huset ved klubhuset ud. 

4. Antal medlemmer/økonomi 
Der er i skrivende stund 18 udmeldte og 3 nye meldt ind.  
P.t. er vi i alt 221 medlemmer. Der er fortsat 20 personer som ikke har betalt 
kontingent 2020.  

Sten
Tekstboks
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde mandag den 23. marts 2020. Mødet blev afholdt som telefonmøde pga. Coronavirus, og derfor ikke underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
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5. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Gennemgået alle opgaver med deadlines. 

6. Arbejdsdag 
Fredag den 20. marts kl. 13.00. 

7. Begynderkursus/protræning 
3. weekend i maj afholdes begynderkursus.  
Der vil blive aftalt protræning med Tobias, således der bliver 2 mandage i juni og 1 
mandag i august.  

8. Alhedemessen 4. april  
John, Mikael og der skal gerne findes et par stykker mere, vil stå på standen. Inden 
messen skal vi have lavet nogle gode messetilbud for at få flere medlemmer. Drøftes på 
næste bestyrelsesmøde. 

9. Aktivitets/Matchkalender 
Godkendes. Offentlig gøres snarest på hjemmesiden og Kurt sørger for, at kalenderen 
hænges op i klubhuset. 

10. Evt. 
På næste bestyrelsesmøde skal evt. punkter fra Generalforsamlingen med som et 
punkt. 
På næste bestyrelsesmøde skal Golfvogn med som et punkt. Mikael er ansvarlig for at 
have et oplæg med. 
Inge har haft kontakt til Trehøje Golfklub ang. køb af brugte udslagsmåtter. Dette 
arbejdes der videre med.  
Der skal købes nye sko-rensere til udenfor klubhuset. Kurt sørger for indkøb af disse. 
 
 

Næste møde tirsdag den 24.03.20 kl. 19.00 hos Helle. 




