
Referat af Bestyrelsesmøde 21.11. 2022  

Tilstede Allan Bante, Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl, Hanne Verdoes og Jette 
Glargaard (referent)  

2. Bestyrelsen godkendte dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde  

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 24.10.2022.  

3.   Formanden orienterer  

Klubberne i Klubben er tilbudt møde med Kennett Sørensen og Jette Glargaard hvis 
det ønskes, for orientering vedrørende trænerjobbet og tankerne omkring cafe’. 

I Vintergolfregi er der match og efterfølgende julefrokost den 17.12.2022 – alle der 
ikke deltager i matchen, er meget velkomne til at deltage i julefrokosten. Info og 
tilmelding på Golfbox 

Der vil som vanligt blive inviteret til julefrokost for klubbens personale. 

_____________________________________________________________________  

4.   Aktuelle sager 

4.1 Status vedr. træner/cafe. 

Aftalen med Kennett Sørensen er ved at være på plads – selvom der endnu ikke er 
opnået tilladelse til TakeAway (Mad ud af huset). Denne tilladelse kræver tillæg til 
lokalplanen, så dette kan ikke afklares indenfor kort tid. 

4.2 Budget 2023 

Bugetforslaget lavet af Allan Bante blev gennemgået. Det har været nødvendigt at 
tage højde for de kraftige prisstigninger i budgettet og de øvrige usikkerheder bl.a. 
omkring greenfeegæster, så der estimeres kun et lille overskud for 2023. 

4.3 Generalforsamling tirsdag, 31.1.2023 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes, som de seneste 2 år, i Fregatten Jyllands Auditorium, 
hvor der er god plads og gode lydforhold. 

Hanne Verdoes er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Carsten Høy Gemal vælges til den 
ledige bestyrelsespost. 

Allan Bante er på valg og er indstillet på genvalg og bestyrelsen indstiller til 
generalforsamlingen at Allan Bante genvælges. 

Derudover skal der vælges en suppleant på generalforsamlingen. 

  

 



 

4.4 Turneringsplan 2023 

Der afholdes møde i turneringsudvalget inden jul hvor Kennett Sørensen deltager. 

Turneringsplan 2023 vil være klar inden generalforsamlingen. 

4.5 Borde/bænke samt parasoller på terrassen 

Parasoller og parasolfødder vil blive sat ind for vinteren. Borde/bænke vil blive 
flyttet til indendørsfaciliteter der muliggør opbevaring og istandsættelse henover 
vinteren - Jacob Rosendal er ansvarlig.   
___________________________________________________________________ 
 
5.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 
 
5.1  Hverveaktiviteter i 2023  

Der tilbydes Mænd & Golf i 5 uger med start i uge 13 

Der tilbydes Kvinder & Golf i 8 uger med start i uge 18 

Vi holder Golfens Dag den 23. april 2023  

_____________________________________________________________________ 

13.   Næste møde 

Næste møder afholdes den 9. januar kl. 19 og den 25. januar kl. 19. 


