
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 30. AUGUST 2012 

 

 

 

Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage 
Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik Hagelund 
under punkt 3 budgetopfølgning og punkt 5 banen. 

Afbud: Niels Yde     

 

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JUNI 2012 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
   

 
2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE 
 

a. Bimålere: 
Bimålere i klubhuset er nedtaget og resultater sendes til bestyrelsen. Måleren i 
bagrummet var ikke installeret korrekt, dette er nu sket og nye målinger fore-
tages. 
 

b. Sponsortavlen: 
De manglende plader fremskaffes - alternativt indhentes pris på nye. Generelt 
skal tavlen renoveres, idet flere sponsorskilte er blevet lidt falmede. 
 

c. Organisationsplan: 
Lars udfærdiger revideret plan. 
 

 
3. ØKONOMIUDVALG 

 
Lars orienterede om stigningen i omkostninger fra maj til juli. Situation er alvorlig, 
hvis vi skal ende med et positivt resultat for 2012. For at dette kan nås er det nød-
vendigt, at alle budgetansvarlige overholder budgetterne. Vi er afhængige af at stå 



godt med vore bankforbindelser og det er af ekstrem nødvendighed, at vi kan vise 
Nykredit og Danske Bank, at vi kan holde vore budgetter. De ekstraordinære om-
kostninger vi har haft specielt i sekretariatet, kan forklares, men vi skal komme ud 
med et overskud på kr. 200.000,- eller mere. Derfor må der kun afholdes absolut 
nødvendige omkostninger resten af året. 
 
Klubbens kassekredit vil ved årsskiftet være tæt på maksimum kr. 5.500.000,-.  
 
LS omdelte revideret budget og resultat for 2012. Peter havde gennemgået vore 
indtægter meget minutiøst, og holdes dette budget kommer vi med det forventede 
overskud på kr. 200.000,- +. 
 
Hans Henrik oplyste, at traktoren på drivingrange ikke længere kan repareres, der 
er lavet en midlertidig løsning (som ikke er holdbar på grund af sikkerhed). ”Ny” 
brugt traktor kan købes, til en pris af kr. 25.000,- inklusiv moms. 
 
Investeringsbudgettet blev behandlet, specielt omkring topdressing af fairways. 
Hans Henrik oplyste, at såfremt vi igen i år udskyder topdressingen, vil det blot be-
tyde en forlængelse af hele projektet, der er skønnet til at skulle vare 6 til 8 år.  
 
Prisen for topdressing er omkring kr. 220.000,- alt inklusive såfremt der udlægges 
et lag på 8 mm. En reduktion til et lag på 5 mm vil indebære en reduceret omkost-
ning på mellem kr. 30.000,- og kr. 50.000,-, hvilket ikke vil påvirke resultatet for 
2012, men påvirke klubbens likviditet i positiv retning.  
 
En udlægning på 5 mm i uge 37 blev besluttet. 
 
Peter orienterede om møde med Nykredit. Nykredit åbnede for en frigivelse af den 
million, der er deponeret til køb af drivingrange i forbindelse med værdiforøgelse af 
Gedvadgaard pga. renovering. Der er indsendt en kort projektbeskrivelse til Nykre-
dit. Jan deltager i vurdering sammen med Nykredit. 
 

 
4. SEKRETARIATET 

 

a.  Medlemsudvikling 
Vi er p.t. 132 ungdomsspillere, 842 aktive, 276 semiFlex og 355 passive 
medlemmer.  
Af de 34 prøvemedlemmer vi fik i foråret har 2 indmeldt sig som aktive, 22 
er blevet flexmedlemmer og 3 er blevet par-3 medlemmer. I efteråret har vi 



44 nye prøvemedlemmer og vi har en forventning om, at vi også her vil få 
mange nye medlemmer. 
 
Et medlem har pga. sygdom ønsket at overgå fra aktiv til semiflex i 2. halvår 
2012. Dette blev bevilget. 
 

b.  Fjorden Rundt 
Indtil 31. juli har vi haft 847 SGO gæster. Holder denne tendens vil vi have 
en indtægt på ordningen på omkring kr. 110.000,- i 2012. 
 
Der har i 2012 været forsøgt etableret en turnering for SGO medlemmer. Det 
evalueres mellem klubberne i oktober om man skal fortsætte turneringen, 
der har ikke været så mange deltagere som forventet. 
 

c. Baneservice 
Baneservice ønsker, at servicebilen, skal være til rådighed 100% for baneser-
vice. Der skal være mulighed for, at bilen kan benyttes i eventuelle nødsitua-
tioner på banen.  
Det blev besluttet, at der opsættes en tavle ved bilens p-plads i Rasmussens 
Hus, således man noterer hvornår og hvem der tager bilen og hvornår man 
forventer at være tilbage.  
 

d. Sponsorudvalg 
Torben orienterede om 2 møder i udvalget. Jørn stopper i udvalget pr. 31. de-
cember 2012. Der blev drøftet nye muligheder for at tiltrække sponsorer. Bl.a. 
drøftedes en mulighed for at etablere en erhvervsklub, Brian Harder kontakter 
John Nielsen fra Arbejdernes Landsbank som et muligt emne til Erhvervsklub-
ben. Nye emner som deltagere i udvalget blev drøftet.  
Der er aftalt nyt møde den 2. oktober 2012. 

 
 
 
 

5. BANEN OG BYGNINGER 

 

a.  Bygninger 
Jan kunne oplyse, at der er planlægningsmøde med leverandører omkring 
renovering på Gedvadgaard den 3. september. Arbejdet forventes igangsat i 
3. kvartal 2012. 
Der orienteres i nyhedsbrev om arbejdet (Peter og Jan). 



 
b.  Banen 

Hans Henrik orienterer fremover om arbejdet på banen via hjemmesiden. 
 
Broen ved hul 17 afventer kommunen, der skal fore kloakken inden vi kan 
erstatte den nuværende bro. 
 
Hans Henrik ønskede at udarbejdelsen af turneringsplanen bliver fremskyn-
det af hensyn til planlægningen - bl.a. arbejdet omkring topdressing. Lige-
som turneringsplanen skal offentliggøres tidligere på klubbens hjemmeside.  
 
 
  

 
6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG 

 
Log-in funktionen på hjemmesiden bliver etableret og vil være i ”luften” medio sep-
tember. 
Dette indebærer, at det igen vil blive muligt at læse bestyrelsesreferater på nettet. 
Fra et medlem er der modtaget forslag om, at udsende bestyrelsesmøde referater 
til alle medlemmer via mail. Bestyrelsen ønsker ikke at udsende referater med hen-
visning til muligheden for at læse disse på nettet. 
 
Den fremtidige budgettering af omkostninger og indtægter i forbindelse med mar-
kedsføringen af klubben blev drøftet og med de erfaringer, vi nu har fået, vil vi væ-
re bedre rustet til de kommende budgetter. Hvor TM bliver budgetansvarlig. 
 
 
 
 

7. SPORT 

  
a.  Kanin 

Der blev igen mandag den 27. august sat ny deltager rekord med i alt 124 
deltagere. 
 
 
 
  
 



8. EVENTUELT 

 

a.  Arrangementer i Albatros 
Fremover må der ikke afholdes arrangementer i klubhuset i forbindelse med 
klubmesterskaber og klubarrangementer og matcher.  
 

b. Åbningstider i Albatros 
I henhold til politivedtægterne, må der ikke være åbent i restauranten når der 
ikke er personale tilstede. Jan og Torben taler med Niels og Sanne. 
 

c. Efterårsseminar 
Det aftaltes, at holde temadag lørdag den 17. november kl. 09.00 i klubhuset, 
emner til dagen fremsendes til Peter. 
 

d. Boldvaskere 
Der blev efterlyst sæbe i boldvaskerne. Iflg. Hans Henrik bliver vandet råd-
dent, når det står med sæbe. 
 

e. Toiletter på banen 
I forbindelse med næste årsbudget skal der afsættes midler til en renovering 
af toilettet på hul 4. 
 

 
Næste møde torsdag den 27. SEPTEMBER 2012 kl. 18.30. 
Referent: Peter E. Pedersen 


