
 

 

 

Medlems referat til bestyrelsesmøde  
 
Tid: 17.30 Mandag d. 13/1-2019 

Sted: Jelling Golfklub 
 

Deltagere 
John Sahlertz (JS) 

Grethe Espesen (GE) 
Claus Kristiansen (CK) 

Leif Bo Geisler (LBG) 
Rasmus Baun Norup (RBN) 

 

 
Afbud 

Henrik Juul Andreasen (HJA) 
Maja Vistesen Andersen (MVA) 

Kenneth Ringmann Pedersen (KP) 
 

 

Dagsorden:  
 
 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03/12-19  

 Referat blev godkendt 
  

Rasmus anskaffer videokameraer og skilte. Både til keepergård og klubhus. 

Politiet kontaktes for rådgivning af placering. 

Der skal installeres censorer til klubhus samt keepergård. Så der automatisk 

slukkes lys om aftenen. 

  

Rasmus laver oplæg om ny sponsorturnering i forbindelse med årets Abrahamsen 

turnering til generalforsamlingen. 

Tanken er at deltageren finder private sponsorer, så man kan spille nogle ekstra 

støttekroner hjem til klubben 

 

 

  

   

  

 Beslutningspunkter. 

  

- Underskrift af Regnskab 2019 

Regnskabet kom ud med et overskud på 510000, dog er de 190000 indtægter for 

maskiner der var afskrevet, så et driftsoverskud på ca. 320000, hvilket er meget 

tilfredsstillende. 

 

Budget for 2020 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 

 



 

 

- Det blev besluttet af anskaffe os en fadølsautomat med dankortbetaling. Dette 

koster 3 kr. mere pr. liter, som vi henter ind via en lille prisstigning til 35,-, 

derudover øger vi mængden af øl fra 38 cl til 40 cl. Sodavand holder samme pris, 

mens andre øl fremover koster 20,- 

Shandy stiger til 25,- 

  
 

  

 
Rekruttering 2020 

- Der blev snakket om forskellige tiltage, som f.eks at tage kontakt til oldboys hold i 

andre sportsforeninger, samt noget familiegolf. RBN og HJA vil inden sæson start 

lægge en plan for 2020 hvor resten af bestyrelsen vil blive inddraget på deres 

kompetenceområder. 

 

 

Regionsgolf 2020 

 

- HJA har afholdt møde med Regionsgolf 

Følgende var blevet besluttet på mødet for regionsgolf deltagerne. 

Vi stiller det stærkeste mulige hold hver gang – og vi forsøger at vinde 

Vi danner holdene således at flest mulig kan få mulighed for at deltage 

 Vi vil helst have hold i A,B, C, D rækkerne, men det giver flest frihedsgrader at 

have hold i Senior, Veteran frem for fx 2 B hold 

På baggrund af tilmeldingerne og diskussionen er vi kommet frem til at stille hold 

i B, Senior, Veteran og Super veteran rækkerne. Trupperne til forskellige hold 

fremgår nedenfor. Specielt blandt damerne kan der blive behov for at hjælpe 

hinanden så alle kan stille hold. 

 
 

 

Generalforsamling 2020 

 

- Generalforsamlingen finder sted på seminariet ons. D. 19/2 kl 19  

- Indkaldelse sendes ud omkring 24. januar på mail og i klubhuset 
 

 

Golfmanagement uddannelse 

 

Rasmus er startet på golfmanagement uddannelsen, som strækker sig over 3,5 år med 

2 fag hvert år. Første fag er oplevelsesøkonomi, som han ventes at færdiggøre 2. 

marts. Der er søgt og SVU som dækker stort set alle omkostninger til uddannelsen. 
 

   

 

  



 

 

Evt. 

 

 Der skal laves en scrapbog med artikler fra diverse medier. LBG har ansvaret for 

denne. Der vil blive informeret om det i nyhedsbrev fra klubben, hvis nogle skulle 

være interesserede i at hjælpe LBG 

  

 Hjemmesiden skal gøres mere indbydende overfor nye golfere. Der skal laves en 

indmeldingsformular på forsiden så man direkte kan sende den til klubben. LBG vil 

kigge på opgaven og evt indrage Kamilla Sarossy som tidligere har henvendt sig som 

hjælp til hjemmeside. Denne opgave skal være klar til sæsonstart. (Primo Marts) 

 

Vi melder os ind i en Arbejdsgiverforening, på den måde kan vi sende vores keepere 

mere afsted på uddannelse udenfor sæsonen. 

 

 
  

  

  

 

Næste møde: mandag d. 3/2 kl. 17.30-18.30 

   

 

 

 

 

 


