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1. Økonomi pr. 1/11 
Det oprindelige budget for 2017 udviser et nettooverskud på kr. 264.000. Indtil ultimo august fulgte driften 

nogenlunde med budgettet, dog således at der måtte konstateres en negativ afvigelse på kr. 33.000; jf. 

referat af bestyrelsesmødet den 25. september 2017.  

I september og oktober er denne udvikling desværre forværret, og salget af green-fee afviger nu med kr. 

138.000 for den forgangne del af regnskabsåret. 

Det kedelige efterårsvejr med de voldsomme regnmængder har resulteret i betydeligt færre gæstespillere 

end forventet samt aflysning af 2 klubmatcher i oktober, hvilket også har haft negativ effekt på aktiviteten i 

cafeen.  

Løn til administration udviser en besparelse på kr. 212.000, svarende en reduktion på 28 % i forhold til 

budget. Denne besparelse er anvendt til yderligere løn mv. til pasning og vedligehold af golfbanen for at 

bedst muligt at sikre god standard trods vanskelige vejrforhold.  

Situationen er herefter den, at de første 10 måneder af regnskabsåret 2017 udviser et resultat, der ligger 

kr. 232.000 under budget. I forhold til samme periode i 2016 er der tale om en fremgang på kr. 507.000. 

Medlemsstatistik 

Medlemmer i alt pr. 1/1 2017 734 og pr. 5/11 791.  

Med de udmeldelser, der – jf. informationsskrivelsen udsendt den 8/11 – blev modtaget i slutningen af 

september udgør medlemsantallet 699 pr. 1/1 2018. Det må forventes, at dette antal formindskes 

yderligere, idet medlemmer, der ikke har betalt tidligere opkrævninger - trods rykkere, inkasso og 

inddragelse af spilleret - vil blive ekskluderet. 

 



2. Info fra sekretariatet 
Der er kommet ca. 30.000,- ind fra ældre tilgodehavender. Alle har fået rykker. Større tilgodehavender 

sendes til inkasso. Det samlede udestående vedr. ældre tilgodehavender udgør kr. 135.800, og i 

årsregnskabet for 2016 blev der hensat kr. 40.000 samt i halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017 yderligere kr. 

30.000 til imødegåelse af tab. 

Vi kører i øjeblikket et kontingenttilbud for nye medlemmer på kr. 5.500 for resten af 2017 og hele 2018. 

Dette tilbud har tiltrukket 30 nye medlemmer. 

Der afholdes XL Golf statusmøde i Tange Sø lørdag den 11. nov. Martin og Ingolf deltager. 

Gentegning af sponsorater, Martin er næsten igennem listen. 

 

3. Opfølgning på igangsatte initiativer fra seminaret 
En række nye initiativer til styrkelse af medlemsinteressen og markedsføring af klubben blev drøftet og 

vedtaget på et nyligt afholdt bestyrelsesseminar. 

Disse vil blive offentliggjort i løbet af få dage. 

Sponsorat af rangebolde og måtter, Jesper tager action. 

Klubben kan afhænde at par brugte maskiner og interesserede købere kan henvende sig til greenkeeper 

Max. 

Vi ansøger og forventer at få ungetilskud fra kommunen ca. kr. 5.000 som tidligere år. 

 

4. Prisblad 2018 
Vi har lavet et oplæg til prisblad, som bestyrelsen forventer at fremlægge til godkendelse på næste 

ordinære generalforsamling. Priserne er justeret, så de følger den normale prisudvikling i samfundet. 

Der udsendes informationsmail sammen med prisbladet til medlemmerne.  Dette er som nævnt sket den 

8/11. Som det fremgår, agter bestyrelsen at fremsætte forslag om et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500 for at 

imødegå spekulative midlertidige udmeldelser. 

 

5. Status på frivillige/vej og p-plads 
Nikolaj/Brian tager kontakt til Freddy og Par 4. Der afholdes i øvrigt møde med Par 4 i løbet af uge 46, hvor 

bl.a. vej og p-plads drøftes endnu en gang. 

 

6. Ny kok, hvor langt er vi? 
Vi har pt modtaget 12 ansøgninger, og 4 af disse er foreløbigt valgt ud til samtale. 

 

 

 



7. Eventuelt 
Der skal aftales møde med Sand Golf om kommende sæson. 

Jubilæumsgave: indkøb af skilte og ur er under overvejelse. 

I øvrigt drøftedes følgende emner uden at der blev truffet en endelig konklusion: 

Hvordan gør vi bestyrelsen mere synlig på foreningsdelen? Er der for mange medlemmer i 
forretningsudvalget? Der bliver brugt meget tid på emner, der hidrører forretningsdelen på 
bestyrelsesmøderne. 

 

8. Næste møde 
Mandag den 11. december kl. 17:30. 


