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1.Meddelelser fra formanden (AL).
- Nyt bagrum ved Vesterled.
Jesper har målt den lille pavillon op og det antydes, at der kan være 30 – 40 skabe.
Samtidig vil der kunne parkeres 3-4 persontransportere.
Det vil selvfølgelig indebære en ombygning af pavillonen med gulv, vægge, tag og dør og
der skal også indlægges EL. Projekteringen vil blive lavet med priser, så vi har et grundlag
for en beslutning, men før projektet virkeliggøres skal der indhentes diverse tilladelser.
- Bestyrelsesmøder 2012.
Bestyrelsesmøderne vil blive afholdt på torsdage i 2012. Kalender lægges frem på næste
møde.
Der er dog allerede nu fastlagt 2 møder. Den 13.12. 2011 og den 26. 1. 2012

Ansvarlig

JH
AL

- Referat af møde med Peter Olsen og Bjørn Sørensen.
Allan Larsen, Inge Johannesson har afholdt et møde med Peter Olsen og Bjørn Sørensen. I
mødet deltog også Aksel Beckmann og Jesper Helmer.
Mødet handlede om både ungdomstræningen og om eliten næste år.
På ungdomsudvalget vegne fremlagde Aksel Beckmann nogle klare ønsker om mere
gennemskuelige forhold for juniorerne. Det handlede om fastere planer for indholdet,
reserveplaner for undervisere og om telefonkæde mellem spillerne og trænerne/udvalget
(via sms).
Der skal i det hele taget være en tydeligere og oftere kontakt mellem alle parter herunder
også Jesper i kontoret.
Mødet omhandlede også eliten og forholdene for næste år. Herunder var der tale om hvilke
spillere der var til rådighed for især 1. holdet.
Klubben kan bede spillere fra eliten om at stille sig til rådighed for arrangementer. Eks. Vis
vil det være muligt at få spillere til at komme ved Golfens dag. Dette skal ses som et led i
synliggørelsen af eliten og som en gensidighed mellem klub og spillere.
Eliten må selv skaffe en ”starter” til næste sæson. Turneringsudvalget har lagt kræfter til
dette i mange år men ønsker nu, at andre evt. eliten selv påtager sig denne opgave.
Umiddelbart kunne ingen pege på en egnet kandidat.
- Valg for et år.
Bestyrelsen er blevet reduceret med 2 personer i år. Jesper og Hanne. Det giver en skæv
valg proces. Det vil indebære at der i et lige år skal vælges 4 medlemmer og i et ulige år
skal vælges 2. Allan vil indstille til generalforsamlingen at et nyvalg i år kun sker med et års
valgperiode, så der næste år kan blive bragt bedre balance i antallet af
bestyrelsesmedlemmer på valg.
2. Meddelelser fra kassereren
- Rettelser i regnskabet
Knud gennemgik det udsendte regnskab, og havde et par rettelser som vi skal gøre
opmærksom på til generalforsamlingen.

IJ-JH

3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
- Ny formand
Det står nu fast at Hanne Lunddal ikke stiller op som bestyrelsesmedlem og heller ikke
fortsætter i Ungdomsudvalget. Allan Larsen vil kontakte Aksel Beckmann for at sondere
terrænet. Måske vil Aksel selv overtage nogle af opgaverne.
b. Klubhus
- Rengøringsholdet er tilpasset i antal
2 fra rengøringsholdet er stoppet i klubben og der er kun blevet antaget en ny.
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
f. Begynder(kanin) udvalg
g. Informationsudvalg
h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
i. Visioner
3.A Meddelelser fra andre

AL

AL
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4. Meddelelser fra sekretæren
- Færdiggørelse af materiale til generalforsamlingen
Visse slides til generalforsamlingen blev gennemgået og der blev aftalt, hvem der gør hvad.
- Priser på bagskabe med EL ved klubhuset
Debatten fortsætter. Der skal skabes klarhed over, hvem der skal betale for hvad.
Foreløbig er vi kommet dertil, hvor bestyrelsen mener, at alle med skab i klubhuset allerede nu
betaler for EL – uanset om de bruger EL eller ej.
Det er ikke alle der betaler for EL i Vesterled. Der er nogle skabe, der er registreret som ELskabe og de betaler 150,00 kr. for EL. Uanset om de bruger EL eller ej.
Dermed bliver skabe med EL i Vesterled ca. 50,00 kr. billigere end skabe i klubhuset (som jo
altså alle betaler for EL).

IJ-JH

AL

Jesper har undersøgt skabene i Vesterled, med henblik på at finde ud af, hvem der betaler for
EL, hvem der bruger EL og ikke betaler for det, og hvem der ikke bruger EL og betaler for det
alligevel.
En undersøgelse der ikke er helt nem, da der er opfundet nogle kreative løsninger gennem
tiden.
- Greenfee aftaler
Vores aftaler om gensidig greenfee vil blive fornyet i løbet af vinteren. Jesper vil se på, hvem
der kan og vil indgå aftaler med os – udover dem vi har aftaler med i forvejen.

JH

- Nyt telefonselskab
Jesper vil indhente priser og høre om hastigheder hos forskellige selskaber med henblik på at
spare penge. Dog under forudsætning, at den leverede vare lever op til visse krav.

JH

Bestyrelsen plejer at holde lidt julekomsammen for bl.a. ansatte. Ligesom sidste år vil dette
blive udskudt til januar – nærmere bestemt den 17.1. Invitation udsendes.
5. Huskeliste fra tidligere møde

JH

6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra 19.10.2011 blev ikke underskrevet

JH
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Til godkendelse referat nr. 8 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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