
Referat bestyrelsesmøde 11-11-2014 
Deltagere: Michael Møller Larsen, H.C. Langfeldt Mikkelsen, Jeppe Bladt, Brian Drastrup, Jan Lykke og 
Golfmanager Martin Riemenschneider 

Dagsorden: 
1. Opfølgning på seminar 

2. Klubhus 

3. Baneændring 

4. Hjemmeside 

5. Generalforsamling 10./12. 2014 

6. Regnskab 2013/2014 & Budget 2014/2015 

7. Ny bank (Rønde Sparekasse) 

8. Møde med klubber i klubben - Dato for møde og hvordan griber vi det an? 

9. Eventuelt 

1. Opfølgning på seminar 
Alle enige om at det var en god dag, og notater kan bruges som arbejdsredskab fremover. 

Prisblad forventes at blive det samme i 2015 som i 2014 med undtagelse af flexmedlemmer.  

2. Klubhus 
Byggeriet skrider frem efter planen. 

Michael har møde med Par4 Aps torsdag d. 13. november omkring overtagelse og indflytning i det nye 
klubhus. 

Forpagter: Vi har samtaler med flere mulige emner, og håber at have en underskrevet kontrakt til 
generalforsamlingen. 

 3. Baneændringer 
Vi har drøftet forskellige scenarier omkring ny puttinggreen og evt. baneændring. 

Michael hører Par4 hvad de har besluttet sig med puttinggreen.  

4. Hjemmeside 
Jeppe, Martin og Michael skal til møde med dem som står bag vores nuværende hjemmeside, for at se på 
om den kan justeres så den bedre passer til vores ønsker og behov. 



5. generalforsamling 
Martin sørger for hjemmebagt kage til generalforsamlingen.  

Indkaldelse sendes ud i aften på golfbox. 

6. Regnskab 
Kontokort udsendes til de forskellige udvalg, som så skal vende tilbage med ønske om budget til 2015. 

Resultat 2013/2014 forventes at ende på ca. -65 tkr. 

Martin laver et likviditetsbudget for resten af 2014.  

7. Ny bank 
Vi har haft møde med Rønde Sparekasse. Positivt møde, hvor de vil støtte klubben med penge og udvide 
samarbejdet. Martin sender Rønde Sparekasse oplæg på samarbejde og sponsoraftale. 

8. Møder med klubber-i-klubben 
25. november 2014 kl. 18-19. Efterfølgende bestyrelsesmøde fra kl. 19-22. 

Klubbens nye vision og mission præsenteres. 
Hvordan kan klubber i klubben hjælpe til at opfylde vores vision? Det skal diskuteres i k-i-k hen over 
vinteren, så de kan komme med et oplæg i foråret 2015. 

Martin sender liste med medlemmer som skal have invitation, og Michael sender ud.  

9. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde d. 25. november. 

Kick-off 2015. Hvem skal have ansvar for aktiviteter og hvilke aktiviteter? OBS Golfens dag 19. april. 
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