
Referat	  bestyrelsesmøde	  16-‐09-‐2014	  
Deltagere:	  Michael	  Møller	  Larsen,	  H.C.	  Langfeldt	  Mikkelsen,	  Jeppe	  Bladt,	  Brian	  Drastrup,	  Jan	  Lykke,	  Peder	  
Carlo	  Babis	  og	  Golfmanager	  Martin	  Riemenschneider	  

To	  -‐	  Do	  liste:	  
• Lokaletilskud	  –	  Brian	  finder	  ud	  af	  deadline	  for	  ansøgning	  
• Nyt	  Køkken	  –	  bliver	  forberedt	  til	  380V	  
• Madbestilling	  skal	  på	  hjemmesiden	  under	  greenfee.	  
• Uddannelsesplan	  for	  hver	  medarbejder	  er	  i	  gang	  og	  forventes	  færdig	  i	  oktober.	  
• Skift	  af	  pengeinstitut	  –	  Martin	  forhører	  de	  lokale	  

Nyt	  fra	  kontoret:	  
• Medlemstal	  

o Medlemmer	  i	  alt:	   786	  (+	  145	  i	  2014)	  
o Fuldtids	  seniorer:	   471	  (+	  56	  i	  2014)	  
o Prøvemedlemer:	   53	  (+37)	  
o Hverdagsmedlemmer:	   90	  (+9)	  
o Junior	  +	  bambino:	   51	  (+16)	  

	  
• Budget	  2015	  –	  laves	  inden	  1.	  november,	  ønsker	  til	  udvalgsbudgetter	  afleveres	  til	  Martin	  15.	  

oktober	  
• Martin	  indkalder	  til	  dagsseminar	  for	  bestyrelsen	  i	  uge	  43.	  
• Restauratør	  skal	  være	  på	  plads	  inden	  31.12.2014	  	  
• Økonomi	  vedr.	  forpagter	  skal	  diskuteres	  på	  bestyrelses	  seminar.	  
• Julefrokost	  for	  personale,	  samlet	  pris	  2500	  kr.	  
• 5	  julegaver	  af	  300	  kr.	  til	  personalet	  
• Dato	  til	  bestyrelsesgolf	  kommer	  sammen	  med	  doodle	  til	  seminar.	  

Udvalg	  

Økonomi:	  
Slutafregning	  ProArk:	  

• Feriepenge,	  varesalg	  resten	  af	  2013.	  
Fået	  286.000	  kr.	  

Vi	  når	  2014	  budgettet	  for	  greenfee	  på	  18	  huls	  banen	  men	  nok	  ikke	  på	  par3	  banen.	  

Manglende	  indbetalinger	  kontingent	  275.000	  kr.	  
Der	  er	  blevet	  sendt	  rykkere	  ud.	  
Martin	  og	  Lotte	  ringer	  til	  dem,	  som	  ikke	  har	  betalt	  d.	  25.	  september	  

Møde	  vedr.	  Ejendomsskat	  på	  torsdag.	  



Begynder-‐	  og	  Rekrutteringsudvalg	  	  
Har	  holdt	  tak	  for	  hjælpen	  match	  i	  Tange	  Sø	  for	  holdledere.	  
24.	  september	  er	  der	  afslutning	  for	  spillerbørs	  –	  AM/AM	  hvor	  elitespillere	  spiller	  som	  pro.	  

Nyt	  begynderforløb	  til	  2015	  diskuteres	  i	  	  

Juniorudvalg	  
Afslutning	  d.	  24.	  september	  med	  grill.	  

Juniorlejr	  3	  dage	  i	  efterårsferien.	  

Sportsudvalg	  
Jens	  Peter	  skal	  være	  en	  del	  af	  sportsudvalget	  i	  2015.	  

Der	  har	  været	  afholdt	  møde	  i	  sportsudvalget	  og	  vi	  har	  haft	  spillermøde	  i	  hele	  truppen.	  

Sponsor-‐	  og	  Matchudvalg	  
Matchplan	  for	  2015	  klar	  i	  oktober,	  så	  vi	  kan	  snakke	  med	  sponsorer.	  

Årets	  sidste	  sponsorarrangement	  er	  d.	  24.	  oktober.	  

Baneudvalg	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  Projekt	  ”Ny	  puttinggreen”.	  Projektet	  indebærer	  i	  punktform:	  

1. 18.	  green	  inddrages	  som	  puttinggreen,	  så	  vi	  har	  en	  puttinggreen	  i	  nærheden	  af	  det	  nye	  
klubhus.	  

2. 8.	  green	  på	  P&P	  banen	  inddrages	  til	  18	  huls	  banen	  og	  spilles	  som	  hul	  14,	  der	  bygges	  et	  nyt	  
teested	  på	  dette	  hul	  

3. Hul	  18	  spilles	  som	  hul	  9	  på	  P&P	  banen	  
4. Der	  bygges	  en	  ny	  green	  på	  Hul	  9	  på	  P&P	  banen	  
5. 18	  huls	  banen	  vendes	  om	  så	  den	  slutter	  på	  det	  nuværende	  hul	  9	  

Brian	  har	  ansvaret	  for	  at	  der	  udfærdiges	  visualisering/skitser,	  og	  at	  der	  i	  samarbejde	  med	  
greenkeeperstaben	  laves	  en	  plan	  for	  projektet	  indeholdende	  arbejdsopgaver,	  materialebehov	  og	  økonomi.	  

	  

Nyhedsbrev	  
Nyhedsbrev	  kommer	  ud	  så	  snart	  det	  kommer	  retur	  fra	  Adwerk	  (Jesper).	  

Eventuelt	  
• Kalender	  for	  bestyrelsesmøder	  skal	  fastlægges	  for	  hele	  2015,	  og	  lægges	  på	  hjemmesiden	  så	  

medlemmerne	  kan	  se	  hvornår	  møderne	  er.	  
• Martin	  har	  snakket	  med	  TeamAuction,	  så	  vi	  kommer	  til	  at	  samle	  penge	  ind	  til	  klubben	  i	  2015.	  
• Tirstrup	  Idrætsefterskole	  har	  spurgt	  Kalø	  om	  vi	  vil	  mere	  med	  til	  at	  deles	  om	  en	  Trackman.	  	  

Næste	  møde	  
Tirsdag	  d.	  4/11	  kl.	  18.00	  

	  


