
Referat, bestyrelsesmøde den 28/10 - 2021 kl. 17:30 i klubben 
Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB)  

 Jens Krøis, Næstformand (JK)  

 Stig Nelkop, Kasserer (SN) Afbud 

 Mette Jessen (MJ)  

 Annette Carlsson (AC)  

 Claus Hede Barrett (CHB)  

 Jan B Kristiansen (JBK)  

 Anders Schnack, daglig leder (AS)  

Gæster:   

Referent: AS  

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
18:00 

Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt med tillæg af følgende punkter: 
o Indstilling til Æresmedlem 
o Organisation i RoGK 
o Medlemstyper 

 
 

 

2  Underskrive sidste referat 

• Referatet blev underskrevet 

 
 

 

3  Budgetopfølgning 

• Den fremsendte rapport for 3. kvartal blev gennemgået.  

• Der er ingen større afvigelser, og selvom der er bevilliget ekstra 
beløb gennem sæsonen til ”projekt Flow på banen”, Bredbånd / 
Wifi og den tidligere konstaterede budgetteringsfejl på finansielle 
omkostninger forventes vi at nå det budgetterede resultatet. 

• Omsætningen vil i år runde Kr. 10.000.000.- 

 
 

 

4  Punkter til beslutning fra Sekretariatet 

• Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. uheldet på banen den 
10/9, hvor en kvindelig motionist blev ramt af en bold på stien ved 
hul 11. Der er nu sat skiltet op, og krattet ved hul 11 er beskåret 
efter aftale med kommunen. Der arbejdes videre med en 
langsigtet løsning i Baneudvalget. Sagen er nu lukket. 

• Organisation. AS Fremlagde nogle mindre ændringer i vores 
organisation i forbindelse med oprettelse af nye udvalg, bl.a. i 
forbindelse med åbningen af den ny 9 hullers bane. Det blev taget 
til efterretning og KMB afklarer de sidste detaljer. 

 
 

 

5  Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK 

•  

 
 

 

6 
 

 Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) 

• Bestyrelsen har modtaget indstilling fra medlemmer af en person 
til at blive æresmedlem. Bestyrelsen har taget forslaget til 
efterretning og forslaget vil blive sat på dagsordenen på næste 
møde til beslutning.  

 
 

 

7 
 

19:00 Emne iht. Årshjul 
Sponsorudvalget  

• Emnet udgår da SN har meldt afbud pga. operation 

 
 

 

8 
8.1 
8.2 

 
8.3 

 

 Opfølgning på igangværende projekter 

• Status på ny 9 hullers bane. 
o Anlægsarbejdets færdiggørelse markeres med et lille 

arrangement med Entreprenøren, Baneudvalget, keeperne 
og Bestyrelsen. AS aftaler nærmere med Nick. 

• Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste 
måneder. 

o Der følges ikke op på dette punkt før til maj 2022, hvor 
starter-funktionen etableres med frivillige.  

• Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. 

 
 

AS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



o Der er nu indgået aftale med Kim Bjørn (Arkitekt), og 
arbejdet er sat i gang.  

• 50-års jubilæum – forberedelse 
o Status – ideer. 

9  Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) 

• Ingen 

  

10  Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:  

• Seminar den 20. november. AS booker location. 

• Næste møde: torsdag den 25. november.  

• Golfspilleren i Centrum 

 
AS 

 

11  Eventuelt 

•  

 
 

 

 


