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Stiftet  15. november  2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marielyst den 18.01.23. 
 

 
Referat bestyrelsesmøde den 16.01.2023 
 
Tilstede var ” hele banden” 
Kaare, Jan, Bjarne, John & Johnny 
 
Ad 1.  
Referat fra sidste møde - Godkendt 
 
Ad 2.  
Formand Kaare berettede fra mødet mellem klubformænd(personer) for de enkelte KIK (Klub i 
Klubben), og moderklubben repræsenteret ved Erik, Ivar & Alfred. Der var dog afbud fra formæn-
dene i senior- og fyraftensklubberne 
Mødet var indkaldt på foranledning af Dameklubben og Manneklubben, for på bedste vis og i alles 
interesse at optimere samarbejdet på alle fronter. 
På mødet var der bl.a. udbredt ønske om at vi i Manneklubben, fremover skal tilmelde os man-
dagsturneringen via golfbox, og så undervejs selv melde resultatet ind via mobiltelefonen – Til-
melding skal så ske senest fredag kl. 12.00 
Årsagen til dette ønske er at man derved (måske) kan spare lidt tid til fordel for Greenfee spillere 
og øvrige medlemmer af klubben. Yderlige vil der være en effektivisering for bestyrelsen idet vi så 
ikke længere skal taste resultater ind efter hver match. 
 
I bestyrelsen var der dog bred enighed om at der er både fordele og ulemper – Vi mener at lidt af 
det sociale går fløjten, fleksibiliteten med blot at møde op, når man har set om vejret er til golf eller 
at man måske pludselig har fået tid (selvom de fleste af os jo har masser af det). 
Ingen tvivl om at det er fremtiden og sådan er det jo også ved andre turneringer – Men er vi mod-
ne?? 
 
Vi har, i bestyrelsen, besluttet at dette tages op på generalforsamlingen, hvor alle kan komme med 
deres uforbeholdne mening om forslaget.  
 
Dog har vi for den gode stemnings skyld, vist vores velvilje til det gode samarbejde, og derfor til-
godeset ønsket fra moderklubben om at vi spærrer mindre tid – nemlig 40 minutter. Alle er glade. 
 
Det blev vedtaget at referat af bestyrelsesmøder fremover lægges på hjemmesiden. Dette sker fra 
sekretariatet ved Peter. 
 
Ad 3.  

a) Vedr. Kræftens bekæmpelse / Vi afregner direkte til dem fra 2023.  
b) Betaling af kontingent er senest 01.03.2023 
c) Åbningsmatch 17.04.23. – Sponsor er Spar Nord. Præmier til de 3 bedste i hver række og 

nærmest hul på 8 + 14 – Maden til Matchen klarer Bjarne. 
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d) Sponsorer 2023 – er delvist på plads. Indtil videre er der: Spar Nord, Nybolig, GF forsikring 
samt Anders Simonsen. 

e) Ugeturnering – kl. 09.00 og kl. 16.30 i alt 18 runder 
f) Blokeringer i Golfbox – Dette er på plads frem til september 
g) Vagtplan for bestyrelsen til mandags golf er på plads. 
h) Manneturen 09. -11.juni. Udsolgt med 7 dobbeltv. + 18 enev. Slutbetaling senest 15.maj. 

 
 

Ad 4.  
a) Økonomien ser ganske fornuftig ud og kontingent for 2023 tilflyder kassen i en lind strøm. 

           Julefrokosten gav et minus på 3000 kr, hvilket er en anelse mindre end sidste år. 
           Likviderne er på små 9000 kr. 

b) Medlemsliste er sendt ud. 
 
 

Dette var ordene for denne gang – det er uhyggeligt svært at få så meget som et gram humor ud 
af et sådant referat, så derfor: 
 

Morfar gik en tur med sit barnebarn. Barnet finder en æske viagra på stien. 
Morfar: "Hvis du giver mig æsken, så får du 100 kr. af mig i morgen." 
Morfar fik æsken, og næste dag fik barnebarnet 500 kr. af sin morfar. 

Barnet: "Jamen morfar, jeg skulle jo kun have 100 kr?". 
Morfar: "Jeg ved det, men de sidste 400 er fra mormor. 

 
Og HUSK så: 

Alder er ikke et spørgsmål om år, men om sindstilstand!!!! 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Johnny 

 
 
 
 
 

 


