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Bestyrelsesmøde 2/3-17 

 

Punkt 1 Konstituering:  

 

Formand:    Mikael Larsen 

Næstformand:    Henrik G Nielsen 

Kasserer:    Per Plejdrup 

Sponsor udvalg:   Jesper Christensen (Brian Drastrup, Per Lauesen og Martin G.) 

Match udvalg:    Ingolf Vig 

Bane udvalg:    Mikael Larsen (Brian Drastrup og Elisa Plejdrup) 

Kommunikation:   Ingolf Vig 

Cafe udvalg:    Nikolaj Petersen (Morten Jensen) 

Sports udvalget:   Henrik G Nielsen (Brian Drastrup) 

Begynder udvalg:   Nikolaj Petersen (Brian Drastrup, Roy og Gert) 

Forretningsudvalg:  Mikael Larsen, Per Plejdrup, Jesper Christensen, Nikolaj Petersen og 

Henrik G Nielsen 

Kontaktudvalg:   Brian Drastrup 

 

Punkt 2 Opfølgning på bestyrelsens arbejde: Medlems undersøgelsen skal kommunikeres til medlem-

merne. Henrik sender den ud asap. 

 

Punkt 3 Opkrævning af ekstra ordinært kontingent: Spille reglerne er de 3 forelagte kategorier (senio-

rer, premium plus og hverdagsflex) Martin opkræver per 1/4. 

 

Punkt 4 Økonomi: HC har afleveret materialerne til Per inden han tog på ferie, Martin kører dagligt 

regnskab mens HC er på ferie.  

Der er nogle tilretning i forbindelse med afregning af moms. Vi kan ikke fratrække moms på køb hos 

trænere hvis vi sælger det uden moms til medlemmerne. Der vil kunne fratrækkes moms for andet 

drift fra trænernes side. 

Kontrakten med Sand golf vil blive gennemgået. Budget vs Regnskab for første 2 måneder er blevet 

gennemgået, og vi følger indtil videre budgettet. Der er dog trukket træner løn i forbindelse med ju-

nior træning. Aftalen skal gennemgås da der er tvivl om hvad aftalen lyder på. Per følger op. 

Tilgang driftsmidler er budgetteret med 275.000 i 2017, men er aftalt at det skal holdes på et mini-

mum. 

Alle pre orders hos leverandører på udstyr og tøj skal genvurderes.  

 

Punkt 5 Næste møder: tirsdag 28. marts Kl. 17:00 Martin deltager første time. FU møde 8 marts kl 

17:00 Kenneth Sand indkaldes også fra kl 18 til diskussion om shoppen. 
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Punkt 6 Eventuelt:  

 

Udmeldelser: Et medlem har meldt hele familien ud og vil tage det op med hans advokat.  

 

Informationsmøder med ansatte: 

Banen: Der er en reel besparelse på banen på 100.000, standarden opretholdes, men kommer til at 

mangle timer. Disse skal muligvis findes i frivillighed. 

Max kommer med en liste af opgaver til frivillig arbejdskraft.  

Maskinparken er ejet eksternt. Vi har dog 20.000 til gode i maskinleje. 

 

Klubben: Mest konstruktive forslag til diskussion. Informationsniveauet kan være bedre. Forslag var at 

et punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne er henvendelser fra medlemmer, hvilket skal med i 

referatet. Der kom en del ideer og tanker som skal yderlige behandles. Env. blev der en snak om 

Torsdagsherrerne. Der menes at de går lidt i en anden retning end hvad man havde forestillet sig.  

Forslag til dialog med bestyrelsen i tordagsherrerne om hvordan vi kan komme videre. 

Tirsdagsdamerne er der god dialog med. 

Forslag kunne være at kontaktudvalget fastsætter en række møder med bestyrelsen i TH. 

 

Desuden blev der foreslået at vi deltager mere aktivt i det lokale netværk, mere specifikt på de om-

kringliggende Handelsstandsforeninger. 

Vi kan gøre mere ud af indsamlinger udover sponsorater. 

 

Det fremtidige arbejde med Martin skal fastlægges sammen med Bestyrelsen. 

Der forventes en systematisk og struktureret afrapportering til Bestyrelsen på en række målpunkter. 

Prioriteringerne skal være skarpe. 

 

Shoppen: Skal vi lave en aftale med Kenneth for fuldtid? Hvad kan vi få for varelageret? Der skal yder-

ligere møder til. Hvis varelageret skal afhændes må vi acceptere et tab. 

 

Desuden har der været diskuteret et mere præcist formuleret grundlag på bestyrelsens arbejde. Med 

arbejds beskrivelser og ansvar. 

 

Bestyrelsen vil gerne have en mere direkte dialog med personalet i klubben. 

 

Arrangementer i klubhuset: Vi står muligvis med et positivt problem hvis der kommer mange arran-

gementer. Hvor mange arrangementer kan vi tillade? Vi forventer ikke store diskussioner og tager det 

hvis det opstår. 


