REFERAT
af bestyrelsesmødet
i
ØRNEHØJ GOLFKLUB
mandag den 11. december 2017.

Tilstede ved bestyrelsesmødet var, Morten Bech, Jørgen Christiansen, Kim Johansen, Claus Brynaa,
Mette Prip, Lars Skovsgaard, Dennis Christensen og Lisa Bergmos.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. november 2017 blev godkendt og underskrevet.
2. Erindringsliste
Punkt 1: Sortering og opdeling af skraldaffald på banen. Punktet bliver stående.
Punkt 2: kommunikation. Der er indhentet tilbud på ny hjemmeside, integration af storskærm/tv
samt forbedring af kommunikationen. Bestyrelsen besluttede at sige ja, til Hjortlund Medier der i
løbet af vinterperioden vil arbejde herpå, så det hele skal være klar til sæsonstart.
Punkt 3: Der er kommet afslag om Landzonetilladelse omkring udvidelse af udslagshallen. By- og
Landskabsforvaltningen har vendt tilbage med, at de vil se på hvilke muligheder der er for en
eventuel placering af udslagshallen.
Ombygning af kontor/greenfee området, her holder tidsplanen og budgettet herfor.
Punkt 4: Vedtægtsændring her har Erhvervsstyrelsen giver hermed samtykke til, at § 12 og § 15 bliver
slettet af vedtægterne. Dette vil blive sat på som et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen den 27.
marts 2018.

3. Formanden har ordet.
Siden sidst: Der har været indkaldt til et erfa-møde med alle der i årets løb har været
prøvemedlemmer. Baggrunden herfor var at der fra tilbagemeldingerne fra Golfspilleren i Centrum
har været en del kritik af forløbet i prøvemedlemskabet. Der deltog 16 spillere og her for uden var
der deltagelse af repræsentanter fra klubben. Der var en rigtig god dialog på mødet og der kom
meget frem om hvad der kan gøres bedre, men der var også mange roser tilbage til klubben. På
januarmødet vil bestyrelsen drøfte hvad der skal ændres i 2018.
Stormødet som blev holdt den 5. december her kom der ligeledes mange gode ting op, og igen her
vil bestyrelsen drøfte de ønsker m.v. der kom frem på mødet på bestyrelsesmødet den 8. januar
2018.
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Kommende arrangementer: Bestyrelsen har næste møde den 6. januar 2018 fra kl. 9.00 til kl.
13.00, hvor tilbagemeldingerne fra Golfspilleren i Centrum vil blive gennemgået og drøftet
yderligere.
Personalet har julefrokost fredag den 15. december fra kl. 12.00.
Diverse: intet.
4. Økonomi, budget og medlemstal
Jørgen Christiansen gennemgik regnskabstallene fra november måned og resultatet er stadig
bedre end budgetteret.
Udkastet til budget 2018 blev gennemgået og bestyrelsen tager endelig stilling til budgettet på
januar mødet.
Der er 1.414 medlemmer og 20 prøvemedlemmer. Desværre vil der kun være 1.350 medlemmer
pr. 1. januar 2018 efter udmeldingerne som skulle være sket pr. 1. december 2017.
5. Eventuelt.
Intet
6. Næste møde.
Lørdag den 6. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00 om Golfspilleren i Centrum.
Mandag den 8. januar 2018 kl. 17.15 næste bestyrelsesmøde
Som referent
Lisa Bergmos
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