
      

     Dato: 07-11-2019 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 4. november 2019  

 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 17:00 – 19:30 
      

Lars Nøhr Olsen, Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen og 

Susanne Keller. 

 

Referent: Susanne Keller  
 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 21. oktober 2019  

➢ Referat godkendt. 

2.   Opfølgning fra sidste møde. 

➢ Byggeansøgning til kommunen om overdækning på driving range. 

o Byggeansøgning sendes i løbet af en uge. 

3. Orientering fra Formanden, LNO. 

➢ Intet 

4. Orientering fra Kassereren, JN 

➢ Budget 

o JN fremviste oversigt på den nye kontoplan. 

o Der blev fordelt blanketter blandt bestyrelsen til de forskellige udvalg, som 

skal udfærdiges af udvalgets formand senest 15. november 2019. De 

sendes pr. mail til jan-nyborg@privat.dk 

5. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Intet 

6. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

➢ JL holder møde med personale onsdag den 6. november 2019. 

7. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 

➢ Lister til Regionsgolf er hængt op i klubbens indgangsparti. Interesserede kan 

skrive sig på listerne frem til den 15. januar 2020.  

8. Orientering fra Husudvalget, JØ 

➢ Intet 

9. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Intet 

10. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

➢ Intet 

11. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

➢ Referat 30. september 2019:  

1. Sæsonen 2019 

➢ Rent sportsligt har vi opnået det vi skulle. 3.division bliver i 3 division, kvalrykker op i 

5. division og damerne spillede om oprykning.  

➢ Interessen har været bedre end de tidligere år.   

➢ Mere struktur på hvem der kommer på hold i forhold til hvem der kommer til træning.  

2. Sæsonen 2020, overvejelse om et senior hold. 

➢ Vi holder fast i den samme struktur/opbygning af træningen.  

➢ Thomas tænker der skal være et seniorhold, da efter Mette er flyttet giver det bedre 

mening med et seniorhold.  

➢ 5. division skal bruges til at teste ”nye” juniorspillere af plus der skal være nogen voksne 

til at give informationer videre.  

➢ Et seniorhold består af 4 herresingler, 1 damesingle og en mix  

➢ Der bliver lidt mere klarer rammer for hvem der hører under ”elite”.  

➢ Indendørstræning/vintertræning Peter og Thomas finder ud af hvornår og hvordan.  

➢ Eventuelt en ekstra træningstime en gang om måneden (8 timers ekstra).  



➢ Undersøg på et spillermøde om kørepenge er noget vi skal genindføre.  

➢ Det er planen at der findes en holdkaptajn til hvert hold.  

➢ Forslag til træningstur (17-19 april): Tyskland, Sverige og Himmerland  

➢ Kontakt Casper Ask  

➢ Holdtøj/klubtøj (Eliteherre, Elitedame og Senior(elite)hold) til 2020    

3. Afslutning 

➢ Eventuel lille match  

➢ Søndag den 27. oktober kl. 9.00 

4. Evt.  

➢ Spilleplan for DT-elitepokalen   

➢ Aktivitetskalender for eliten 

➢ De lørdage vi har fællestræning, træner vi, derefter spiser vi frokost og til slut DT-

elitepokalen 

12. Orientering fra Handicapudvalg,  

➢ Intet 

13. Orientering fra Shopudvalget, NG 

➢ Intet 

14. Orientering fra PR-udvalget, AM 

➢ Intet 

15. Orientering fra Medlemsudvalget, NG 

➢ Samarbejde med DGU – indgåelse af aftale 

o Aftale med DGU om klubudviklingsforløb med fokus på øget rekruttering 

blev underskrevet. 

o Der vil blive afholdt et opstartsmøde med Sarah-Cathrine Wandsø fra 

DGU tirsdag den 3. december 2019 kl. 19:00, hvor bestyrelsen ønsker 

deltagelse af: bestyrelsen, medlemsudvalget, 2 personer fra klubberne i 

klubben, 2 fra Introudvalget, 2 fra Ungdomsudvalget, sekretariatet v/ Claus 

Bo Jensen og træner Thomas G. Larsen.  

16. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Intet 

17. Orientering fra Introudvalget, 

➢ Intet 

18. Evt. 

➢ Intet 

19. Næste møde. 

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 16:00 i klubhuset 


