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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 14. marts 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Mette Ruge, 
Rasmus Amandusson, Per Nielsen og Lisa Bergmos. Afbud: Lene Christoffersen, Kim Johansen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 14.februar 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Generalforsamling: 
Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået. Der er en fejl i indkaldelsen idet Kim 
Johansen er ikke på valg, da han blev genvalgt i 2021, så på valg til bestyrelsen er: Claus Brynaa, 
Rasmus Amandusson og Lene Christoffersen. Claus Brynaa og Rasmus Amandusson er villige til 
genvalg. Lene Christoffersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har indstillet Søren Kuch 
Svenningsen.  
Nicolas Grund Kristensen har stillet sit kandidatur til rådighed, så der vil blive kampvalg til 
bestyrelsen. 
Regnskabet bliver gennemgået af klubbens revisor Peter Thor Kellmer fra Beierholm. Stephan 
Muurholm er inviteret til at være dirigent på generalforsamlingen.  
Bestyrelsens beretning blev gennemgået og vil blive tilrettet. 
 
Banen: 
Baneudvalget har haft et lørdagsseminar, hvor udviklingsplancherne for de enkelte huller blev 
gennemgået. Udviklings plancherne er stort set færdige mens der skal arbejdes videre med 
udviklingsplanen. Med hensyn til hul 12 omlægning af green, så skal Christian Skou Nielsen til 
næste bestyrelsesmøde indhente priser på hvad det vil koste at lægge greenen om, samt hvad 
prisen vil være, hvis stien skal gå venstre eller højre om. Der skal laves beregninger på hvor meget 
terrænet bliver ændret, idet der sikkert skal en landzonetilladelse til, for at kunne få hullet ændret. 
Vinterbanen får positivt respons fra de medlemmer der spiller i vinterperioden. 
Klubbens arbejdsdag er sat til den 2. april, baneudvalget har møde den 21. marts for bl.a. at finde 
arbejdsopgaver. Der er endnu ikke mange tilmeldte, så der sendes en mail ud igen om husk at 
tilmelde sig arbejdsdagen. 
 
Diverse 
DGU har indgået et samarbejde med Norlys omkring gratis opsætning af ladestandere i klubberne. 
Der tages kontakt til Norlys for at høre nærmere om antallet der kan opsættes, samt placeringen 
heraf. 
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3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for februar 2022 blev gennemgået. 
Der er 1.600 medlemmer. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Jørgen Kristensen er begyndt at arbejde igen på nedsat tid. Brian Larsen er startet pr. 1. marts og 
Lars Poulsen pr. 14. marts. 
Viceværten Lars Abildgaard starter 15. marts. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Det blev besluttet at indkøbe akustikplader til indgangspartiet i højreside, samt de tre felter der er 
i restauranten, i stedet for der hvor der er blevet malet. Indgangspartiet og rummet ved 
toiletterne males.   
Gug planteskole kommer med to tilbud på flisebelægning bag klubhuset ved hul 9. 
 
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Der har ikke været afholdt møde i sponsorudvalget siden sidste møde. 
Desværre måtte arrangementet med Jan Larsen aflyses da der var for få tilmeldinger, vil forsøge at 
få dette gentaget senere i 2022. 
Portland har desværre ikke ønsket at indgå en sponsoraftale med os. 
Jeg har haft kontakt til en “fuglemand” som noterer de forskellige arter vi har i klubben, han tager 
faktisk også en del billeder af fuglene. Det er et oplagt emne til et sponsorarrangement , han vil 
gerne planlægge et sådant arrangement, men det tager tid, han har en datter der er ved at være 
færdig som dyrepasser og som interesserer sig meget for kryb og kravl og biodiversitet, hun kunne 
også være et bud til et arrangement. 
Endelig er der fastsat datoer for træning samt 9 hullers sponsormatch i foråret. 
  
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Afbud. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der er indkaldt ti et møde i udvalget den 22. marts, med repræsentanter fra klub i klubben. Der er 
sat 6 klubmatcher op i kalenderen. 
De der har tilmeldt sig regionsgolf har fået besked på hvilket hold de er kommet på, eller om der 
ikke har været plads på nogle af holdene.  
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Fastholdelse v/Søren Bols 
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Der skal indkaldes til et informationsmøde med nye medlemmer inden opstart af sæsonen. Søren 
Bols, Mette Ruge og Lisa finder datoer. 
 
5. Eventuelt. 
Intet 
 
6. Næste møde. 
Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022. 
Bestyrelsesmøde den 11. april kl. 17.15. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

1. Stierne som er ligetil at gå til på 
Sparekassen Kronjylland, og de 
øvrige stier som kun mangler at 
blive tromlet  

 
 
 
de næste måneder 

2. 
 
 

G2 højre side op til green, her 
bruges stennedlæggeren og der 
eftersås 

 
 
de næste måneder 

 
3. 

 
Større dræn i S9 og G7 ved green 

 
de næste måneder 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Lene Christoffersen/Kim 
Johansen 
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2. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


