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1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Emner til bestyrelsens beretning for 2011.
Allan eftersøgte emner som bestyrelsen ønsker omtalt i beretningen.
Eventuelt kan bestyrelsen via mail sende emner til Allan.
Husk at materiale til generalforsamlingen vil blive indsamlet og færdiggjort inden udgangen af
oktober. Materialet udsendes til alle medlemmer først i november.
- Allan Larsen har været til Regionalt møde i DGU.
Blandt emnerne var spørgsmålet om at hverve nye medlemmer. Her har DGU ikke haft den
store succes med et slogan: ”Golf og burger”.
Flex-medlemskaber har heller ikke haft den ønskede virkning om stor medlemstilgang. Det har
faktisk drænet mange klubkasser.
Der er rejst en sag ved EU om golfklubber og moms. Danmark er sammen med 6 andre lande
blandt de få, hvor foreninger og sportsklubber – herunder golfklubber - ikke skal betale moms
af deres ydelser. Vi betaler moms for alle varer vi køber, men medlemskab er ikke momspligtigt.
DIF kører sagen for Danmarks vedkommende.
Allan kunne også orientere om nye regler for handicapregulering, hvor der lægges op til at
spillere ikke kan reguleres ned i private matcher, samtidig med at alle spillere kan spille EDS
hver dag, hvis de vil. Det hører vi mere om.
2. Meddelelser fra kassereren
- Regnskab for 2010 – 11.
Regnskabet er stort set færdigt. Kun enkelte posteringer mangler.

Ansvarlig

I sidste referat fik vi skrevet, at eliteholdet har overskredet det udlagte budget. Det har vist sig
ikke at være rigtigt. Der var posteret nogle udgifter på denne konto som ifølge aftale ikke skulle
afholdes af elite-kontoen. De reelle udgifter for eliten viser en besparelse på ca. 2.000,00 kr.

KH – JH

- Budget 2011 – 12
Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2011 – 12.
På baggrund af skøn for indtægter enedes bestyrelsen om indstillingen til et budget.
1½ linje i et referat yder ikke dette emne retfærdighed. Arbejdet med budgettet er meget
detaljeret og omfangsrigt. Det vil derfor føre for vidt at omtale detaljer her.
Det skal dog nævnes, at bestyrelsen indstiller, at kontingentet og skabsleje forbliver uændret i
2012.
Bestyrelsen er blevet orienteret om at skabene i klubhuset alle indeholder et EL-stik. Der er dog
ingen skabslejere der betaler for strøm – sådan som det ellers er meningen.
Det vil blive opkrævet fremover.

ALLE

KH – JH

Bestyrelsen lægger op til, at beløbet som alle aktive medlemmer betaler til den særlige pulje
ændres til 300,00 kr. i 2012. (I 2011 var det 100,00 kr.). Midlerne herfra lægges til side til
særlige formål og er også en opsparing til større investeringer.
Fra sæson 2012 vil der ikke længere være mulighed for at betale for spil på kun 9 huller.
Alle runder skal købes som 18 hullers runder.
Blandt indstillingen til investeringerne for 2012 findes:
Der rejses et net langs volden på driving range, så vildfarende bolde fanges og kan opsamles.
Der kommer nye bolde på drivingrange.
Der investeres i nye maskiner til banevedligehold.
En ny EL-tavle opsættes i pumpehuset – så boldmaskinen kan forsynes.
Der investeres i nye EDB maskiner til kontoret.
Dette er ikke den fulde oversigt. Alle forhold i budgettet vil fremgå af materialet til
generalforsamlingen.
- Medlemssituationen – herunder status pr. 1.1. 2012
Pr. oktober 2011 har vi 677 aktive medlemmer – det er 3 flere end sidste år på samme tid.
Der er på nuværende tidspunkt ca. 55 seniorer, der har meldt sig ud pr. 31.12. 2011.
Bestyrelsen ser disse udmeldelser som den almindelige årlige udskiftning i medlemsskaren.
Budgettet er sat derefter.
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3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
- Turneringsplanen for 2012 er stort set klar. Afviklingen af matcher i foråret er som vanligt
presset, og udvalget har forsøgt at lette presset lidt ved nogle ændringer.
Åbningsmatchen bliver afviklet fredag og lørdag og de løbende turneringer har fået andre
terminer.
Udvalget har fået ny formand – eller rettere –kvinde. Inge Lise Bækmand overtager posten.
- Starter ved divisionskampe
Udvalget ønsker ikke længere at varetage posten som Starter ved divisionskampene. De
opfordrer eliteholdet til at finde personer der kan overtage hvervet.

HL

d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
f. Begynder(kanin) udvalg
g. Informationsudvalg
h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
3.A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretæren
- Vintertilladelse til bagvogn.
Der er søgt og givet 20 tilladelser.
Bestyrelsen har tidligere givet sekretariatet 25 forhåndsgodkendelser og det antal er dermed
ikke helt opbrugt.
Greenkeeperne fastlægger alt efter forholdene, hvornår bærebag er påbudt. Under alle
omstændigheder vil de ønske at spillerne ikke altid følger de fastlagte ruter på banen og
dermed slider på de samme steder. Gå nye veje uanset om det er med eller uden vogn.

JH

Det vil blive aftalt med greenkeeperne, hvordan 2 medlemmer med persontransporterende
vogne skal forholde sig.
- El og Varmen i huset vinteren over.
Finn-Erik Friberg har igen foreslået en ordning med varmestyring hen over vinteren.
Vi prøver det af. Medlemmerne opfordres altså til at undlade at stille på termostaterne.
5. Huskeliste fra tidligere møde

JH

6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra de sidste 2 møder blev underskrevet

JH
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Til godkendelse referat nr. 7 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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