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Fremmødte: 
Michael Møller Larsen, H. C. Langfeldt, Brian Drastrup, Henrik G. Nielsen, Elisa Elkjær Plejdrup, Peder Carlo 

Babis, Ingolf Vig 

Opfølgning på sidste møde – opgaveliste 
Jubilæumsudvalg afholder møde 29/6 kl. 16:30. 

Etablering af rengøringsområde til trolleys er endnu ikke udført. Der skal også laves trolley parkering væk 

fra fliseområdet foran indgangen. 

Der arbejdes stadig på at komme med i en fritspilsordning. Desuden er der igangsat dialog med Lûbker 

omkring greenfee-aftale. 

Pro – Bestyrer/forpagter 
Der er forholdsvis travlt hos proen, og salget af træningstimer ligger over budgettet. Det betyder også, at 

der er en vis ventetid på pro-lektioner. 

Salg i cafeen ligger også over budgettet, men det forbrugte antal timer ligger også højt. Der opleves stort 

set kun positive tilkendegivelser fra medlemmer og øvrige kunder. 

Nyt fra kontoret (medlemmer, greenfee, andet) 
Der er fortsat fremgang i medlemstallet, vi har nu atter rundet 700 medlemmer. 

Greenfee indtægter ligger stadig under budget for året pga. den sløje start. 

Nyt fra udvalgene 
Junior: Kommende landsholdsspiller, BD tager kontakt til journalist med henblik på at få lavet en artikel. IV 

skaffer kontaktoplysninger. 

Cafe: Morten efterspørger adgang til hjemmesiden, så han selv kan opdatere menu osv. Morten er glad for 

at være her. 

Sponsor: Erhvervsklubben har haft en vellykket tur til Tyskland med rigtig god stemning og sjove historier. 

Bane: Arbejdet med det nye teested på hul 7 skrider frem. Teestedet er nu blevet tilsået. 

Økonomi 
Økonomien blev gennemgået, og der er nogle forholdsvis små afvigelser i forhold til budgettet, men samlet 

set, når der tages hensyn til lagerstigninger i shop og café samt udbetaling af feriepenge i efteråret til 

tidligere ansatte, så følger vi budgettet. Likviditeten er der styr på. 



Vi skal forsøge at tiltrække nogle flere Company Days. Vi kan evt. invitere relevante firmarepræsentanter 

med et par gratis greenfee billetter og lidt mad, så de kan se, hvad vi kan tilbyde. 

Der skal igen i år laves et sommertilbud på greenfee. 

Evt. 
Fondsansøgninger: Møde afholdt med Sponsornet. Usikkert om deres sponsornetværk kan bidrage med 

mere end vores eksisterende netværk. Der skal udarbejdes beskrivelser af projekter, hvor der kan ansøges 

LAG midler. 

Der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde dem, der går igennem begynderforløbet. Evt. et godt tilbud 

på kontingent for resten af året + næste sæson. Bedre information til begynderhold. 

Når der afholdes arbejdsdage, kan det kombineres med infomøde, hvor status og informationer kan 

kommunikeres til medlemmerne. 

Vi mangler banekontrol/baneservice. 

Info fra Par4: Mellem 3. tee og 4. green er der fundet gøgeurt, så området skal muligvis markeres som 

miljøfølsomt område. 

Tømning af greenkeeperhuset skal være foretaget senest 1/8. 

Hjemmesiden: IV skal have adgang til hjemmesiden, indholdet skal opdateres på alle sider. Alle sender 

kommentarer til IV. 

Datoer for to næste møder 
Onsdag den 6. juli kl. 18 og torsdag den 11. august. 

 


