
Referat fra bestyrelsesmøde, den 21.10.2021 i Golfrestauranten 
 
Deltagere: Thomas Andersen, Knud Jeppesen, Freddy Sunesen, Bent Brodersen, 
Sebastian Schaper samt John Clausen og Rusty Seltz 
 
Afbud: Søren Vinther 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Trænersituationen 
Nikolas skal være head coach i Herning fra næste år. Han forslår dog, at hans 
nyansatte, nyuddannede PGA træner skal overtage på samme måde som 
Nikolas har været i indeværende år. Bestyrelsen aftaler, at Søren Vinther og 
Olav Middelhede tager en snak med de to herrer ang. næste års arrangement.  
 
Den nye træner skal i givet fald inviteres til et kommende bestyrelsesmøde for 
at møde hele bestyrelsen.  
 
På næste bestyrelsesmøde aftales der, hvilke opgaver træneren skal udføre i 
næste sæson.  

 

3. Økonomi 
Der er et for stort fald i antal medlemmer. Der skal gøres en ekstraordinær 
indsats ift. hvervning af nye medlemmer.  
 
Freddy gennemgår regnskabet til dato og budgettet følges fint.  
 
Overordnet set ser vores første regnskabsår mere end tilfredsstillende ud.  
 
Olav og Søren tager spørgsmålet om de for meget udbetalte lønpenge, samt at 
bede om en opgørelse over de brugte timer samt lektioner med Nikolas. 

 

4. Nyt fra udvalgene 
Sponsorudvalg:  
Der er ikke nyt, men stort ros til John ift. de indkommende sponsorater.  
 
Baneudvalg: 
Teestedet for hul 6 tages først i brug til næste år.  
 
Det nye par 5 hul tages først i brug til næste års sæsonstart (alt efter vind og 
vejr).  
 
Der skal igen tages en snak med Lalandia ang. skiltningen for banen. Olav og 
John laver et oplæg, hvor der skal sættes skilte op.  



 
Juniorudvalget: 
Der skal tages en snak med Lalandia igen, ang. DK største juniorturnering på 
banen.  
 
Begynderudvalget:  
DGU har igen tilbudt at hjælpe med aktiviteter til rekruttering af nye 
medlemmer. Knud tager fat i Søren ang. dette. På næste bestyrelsesmøde 
tages dette punkt særskilt op.  
 
Frivilligudvalg: 
Der var 45 mennesker til frivillighedsdagen.  
 
Stort ros til Rusty og Kirsten.  
 
Næste arbejdsdag er datosat til 2.4.2022. 
 
Kommunikationsudvalg: 
Der er nogen medlemmer som syntes at der ikke er nok info fra bestyrelsen.  
 
Det besluttes igen, at referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på 
hjemmesiden i fremtiden.  
 
Der skal holdes på, at facebook integreres på den nye hjemmeside. Sebastian 
tager dette op med Finn, Kirsten og Vestjysk Marketing.  
 
Der arbejdes på, at man efter hvert bestyrelsesmøde lægger en lille besked på 
FB med 3 – 4 bullet points fra bestyrelsesmødet, samt henvisning til selve 
referatet.  
 
Matchudvalg:  
Hvis der kan findes en sponsor, laves der en suppematch i november.  

 

5. Nye tiltag med og uden Lalandia 
Der skal på næste møde med Lalandia tales om fælles aktiviteter samt 
markedsføring.  
 
Der kunne foreslås at Lalandia laver en lille shop i foyeren mod at de kan få 
shoppen til rådighed.  
 
Der skal tales med Lalandia omkring gyldighedsperiode på greenfee billetterne 
som Lalandia køber årligt.  
 
Der skal ligeledes tages op hvordan el skal afregnes for klubhuset og 
greenkeeper huset.  
 



 

6. Kommende bestyrelsesmøder 
Næste møde aftales til 30.11. klokken 19.00 
 
Forårets møder fastlægges på dette møde.  
 

7. Evt.   
På næste bestyrelsesmøde tages op, hvad prisen på buggyleje skal være i 

fremtiden.  

 

Der skal laves et arrangement på en hverdagsaften for sponsorerne. John 

arbejder videre med det.  

 

 

 


