
Referat, bestyrelsesmøde den 8/04 - 2020 kl. 16:00 på Skype. 
Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB) V 

 Torben Madsen (TM) V 

 Jens Krøis (JK) V 

 Brian Harder (BH) - 

 Annette Carlsson (AC) V 

 Stig Nelkop (SN) V 

 Jan B Kristiansen (JBK) V 

 Anders Schnack, daglig leder (AS) V 

Referent: AS V 

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
 

Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 

  

2  Status for delvis åbning – evt. ændring af bookingregler 

• Åbningen gik godt. Det kan konstateres, at der har være meget 
begrænsede problemer. 

• Medlemmernes disciplin er god på de flest områder. 

• Der har været dagligt tilsyn af personale bestyrelse, og det 
fortsætter påsken igennem. 

• Der ændres pt. ikke på booking regler. 

  
 

3  Skiltning, kommunikation og tilsyn / banekontrol. 

• Skiltningen er på plads. 

• Kommunikation via hjemmeside og nyhedsmail har fungeret godt. 

• Det er aftalt, at der ikke indgår andre frivillige end bestyrelsen i 
tilsyn påsken over. Tilsyn forestås således af ansatte og bestyrelse. 

 
 

 

4  Åbning af Par 3 bane 

• Der har vist sig muligt at oprette booking til Par 3 medlemmer i 
Golfbox uden at Par medlemmerne registreres som havende 
”licens” med deraf følgende kontingent-betaling til DGU. 

• Det blev aftalt at Par banen åbnes med tidsbestilling Langfredag.  

• Vilkårene er som på stor bane. 

 
 

 

5  Åbning af banetoilet 

• Der er mange fælles berøringsflader ved åbning at banetoilettet, 
og det blev derfor aftalt, at det fortsat holdes lukket. 

 
 

 

6  Generalforsamling kan ikke afholdes inden 30/4. Regnskabsaflæggelse? 

• Der er vedtaget en lov i Folketinget, som udskyder deadlinen for 
indlevering af regnskab til 8 uger efter ophævelse af 
forsamlingsforbuddet. 

• Loven ”over-ruler” vedtægter i foreninger og lignende forhold. 

• Vi har ikke noget problem med indlevering af regnskab. 

• Nuværende bestyrelse fortsætter som ”forretningsbestyrelse”. Der 
tages ansvar for drift, men større investeringer udsættes. 

• 2 planlagte mindre investeringer gennemføres: Stole til klublokale 
og boldgrav / boldsamler.  

 
 
 
 

 

7  Kommunikation til KiK / udvalg om aktivitet / turneringsafvikling 

• AS skriver til KiK formænd, at der indtil videre ikke kan 
gennemføres løbende turneringer. Mere info følger snarest muligt. 

• KMB skriver info-brev til alle frivillige. 

 
 

 

8  Næste møde 

• Der blev aftalt nyt møde den 15. april kl. 16:00 på Skype. 
(mødet blev senere ændret til den 14. april kl. 16:00) 

  

 
 
 
 
 
 



Godkendt af bestyrelsen den xx marts 2020: 
 
 
__________________           __________________           __________________          ___________________ 
Kim Møller Behrend               Torben Madsen                      Stig Nelkop                                Jens Krøis 
Formand                                   Næstformand                         Kasserer 
 
 
 
__________________            __________________          
Jan B Kristiansen                      Annette Carlsson 
 
 
 
 


