
Protokol for Løgstør Golfklub

REFERAT bestyrelsesmøde den 20.04.2022 - kl. 17.00 i Klubhuset. 

    
Deltagere: Alle mødt.                             

PO: Per Olsen
PG: Per Gjessing
JR: Jens Rønberg 
Christensen

PE: Preben Eskildsen
KC: Karina Christensen
SH: Solveig Hosbond (suppl)

BJ: Bente Jespersen
EH: Erik Heilemann Jensen
PC: Palle A. Christensen(suppl)

 

Dagsorden Referat Ansvarlig 
for 
opgaven

Til Underskrift:
Referat fra mødet 02.03.2022.
Referat fra generalforsamling 09.03.2022.
Referat fra konstituerende møde 09.03.2022.
Forretningsorden 9.3.2022.

Alle fire dokumenter underskrevet.
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Pkt. 1 Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Forbrug af el på buggy?  PE

Hvad bestemte juniorudvalget sig for omkring 
“Sjov Sommergolf”? EH/PG. 

Teesteds-skilte, ansøgning om tilskud - PO

Har ikke et endeligt tal endnu, måske 2 – 2,5 kwh for 
opladning, ca. kr. 5,00 pr stk. PE kontakter sælger af 
bilerne og forhører om hvor stort forbruget typisk er. 

Emnet “Sommergolf” tages op igen ved mandagsmødet i 
juniorudvalget. Bemærk frist for tilmelding til DGU.

PO arbejder videre på ansøgninger. Torupslettens fond 
blev foreslået.

PE

PO

Til beslutning:

Pkt. 2 Ladestander til biler. 
Se Mail fra DGU omkring samarbejde med 
Norlys
PE har haft møde med konsulent fra Norlys / 
PE.

Vi har søgt om løsning hvor Norlys laver 
investering. / PO

PE har talt med konsulent hos Norlys om bl.a. placering af 
standere.

Det aftaltes, at vi vælger løsningen, hvor Norlys sætter 
ladestandere op uden omkostninger for klubben for 
etableringen og uden administration fra golfklubbens side 
for driften.

Hvor mange standere der skal til, må Norlys finde frem til, 
dog forventes 2 standere opsat på “den anden side” af 
kampestenene, så elbilernes parkeringsplads er ind mod 
gårdspladsen.

PO
PE
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Pkt. 3 Elpriser – Skal vi lave en 5 års aftale m/
markedspris?

Vi har p.t. en fastpris aftale og betaler kr. 1.76 
pr. kWh

Prisen ved variabel pris er p.t. GN.  Kr. 0,50 + 
tillæg på 5 øre for 5 års aftale.
Se mail fra Norlys her.: 

Vælges at indgå aftale med Norlys (for et år) med variabel 
pris.

Det drøftedes at udskifte de gamle neonrør i bygninger led-
lys.

PE undersøger, hvor mange rør, der er tale om (til brug for 
undersøgelse af aktuelle priser) samt med en plan over, 
hvornår udskiftning skal ske, formentligt hen over vinteren. 

PO

PE

Pkt. 4 Brændeovn – Varde Cardiff kr. 8.349  

Se svar fra Per Søborg Her. / PO

Vi holder os til den gamle brændeovn.

Med henblik på - hen over vinteren - at opretholde en 
temperatur på min 15 grader i det store lokale, iværksættes 
et efterårsprojekt: 

Der sættes ny radiator op i det store lokale (ud mod 
terrassen) og opsættes en glasdør mellem forgang og det 
store lokale – en dør, der kan nedtages i sommerperioden.

Der påtænkes at hoveddøren i vinterperioden lukkes af, så 
al indgang i dagtimerne sker via baggangen.

PE og JR finder frem til løsningsmuligheder.

PE
JR
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Pkt. 5 Nyt tag på lade bygning? / PO
Se notat af 13.3.2022  

Vi er klar over, at vi har en udfordring – at der skal ske 
noget med taget inden SÅ længe. Der foreligger tilbud på 
at det koster kr. 500.000 for nyt tag. Tagpladerne på 
ladebygning indeholder ikke asbest.

Tagsten med solceller blev drøftet. Vi arbejder videre med, 
at solceller bør tænkes ind i en udskiftning. Netop i 
sommerperioden – hvor solcellerne yder mest - forbruger vi 
selv megen strøm til især vandingsanlægget.

Pkt. 6 Sund Motion i en Skøn Natur – Kommune, 
Røde Kors, Diabetesforening, Ældresagen, 
Kræftens Bekæmpelse, DGU – Er det noget vi 
vil deltage i?
Se Flyer fra Øland Golfklub 
Se mail fra DGU til Ældresagen

Vi er ikke med i år.
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Pkt. 7 Sommergolf. Skal vi lave det uden betaling af 
greenfee? Gratis for Turister? Matchfee 
tidligere kr. 30 – Hvad er prisen i 2022? PO. 

Kunne vi lave en præmie (Fl. Vin) til hver 5 
deltager og så tage matchfee kr. 50 eller kr. 50 
for gæster og 30 for medlemmer?

Det aftaltes, at greenfee og matchfee for gæster i 2022 
samlet sættes til kr. 100. 
Egne medlemmers matchfee sættes til kr. 30. Præmie til 
hver 5. spiller. (Vi kan se på spilledagen, om der evt skal 
dele op i 2 rækker, hvis der er mange deltagere).

Sommergolfen annonceres på hjemmeside, skilt sættes op 
ved vejen. 
PO melder tilbage til Per Jensen, så “reklame” kommer 
med den vej.

Overvejes til næste år at lave sommergolf med nedsat pris i 
muslingeugen, den 1. uge i juli.

Det blev aftalt at fortsætte med salg af 4 greenfeebilletter 
for kr. 900 i juli måned. Lægges evt. til køb i 2 rum i 
automaten. Dette afventer grønt lys fra KC.

PO
BJ
PO

Pkt. 8 Pris på Pølser og Brød. P.t. kr. 30 for 2 pølser 
m/brød.
Er der behov for ændring af pris? – EH. 

Ny pris kr. 40,00?

Ny pris besluttet til kr. 40,- (både i relation til salg i klubben 
og ved opkrævning hos sponsor ved match).

(OBS på tilretning af evt. skilte og evt på hjemmeside)
BJ
PO

Til Orientering:
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Pkt. 9 Perioderegnskab m/budget afvigelser – KC

Restancer – KC - Lars Rasmussen 146-620

Likviditet - KC

Gennemgået. Resultatet svarer næsten til budgettet.

For de 3 nye maskiner (hvoraf 1 ER leveret) skal der 
tjekkes op på forsikringer. Leasingaftaler ER 
underskrevet.

KC sender rykker for alle restancer på kontingenter. Der 
gives frist på 10 dage med besked om, at der ellers lukkes 
for medlemsskab. Ved 10 dages udløb laver KC liste til PO 
over de “skyldige”, som PO kontakter inden lukning sker. 

Kassekredit p.t. trukket med ca kr. 104.000.

PO

KC

PO

Pkt. 10 Sekretariatets møde 02 MAR 2022 - 
Referat.pdf

Krav om bekræftelse af tid – ved spil på Pay & 
Play Bane og benyttelse af udslagsbane, skal 
der være booket en tid på 18 huls bane og 
tiden skal være bekræftet. 

Gennemgået.

Pkt. 11 Løgstør Handler/Limfjordsmuseet. 

Se referat af mødet 6.4.2022 her

Husk vi kan hente flere Smag på Løgstør, ved 
XL Byg.  

Gennemgået.
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Pkt. 12 Stormskade afsluttet, forsikring har betalt: 
Tag kr. 7.850,63
Flagstang kr. 3.600
Selvrisiko som vi har betalt kr. 4.149 minus kr. 
1.000 til rep. af lamper. / PO. 

Gennemgået. 

Pkt. 13 Nyt fra udvalget som planlægger ”Made in 
Himmerland”-uge. EH og BJ. 

Arbejder på lister til besættelse af opgaver i ugen. BJ

Pkt. 14 Orientering fra Baneudvalget / JR. 
Se referat af 23.3.2022

Afbrænding ved hul 12 er lykkedes med godt resultat. 
Næste gang skal afbrænding måske ske 3 uger før; der var 
allerede småspiret græs.

Pkt. 15 Regulering af Råger. Vi har fået afslag – se 
bilag.
Ansøgning om regulering af Råger – se bilag.
Opsummering – ansøgning om regulering – se 
bilag.
PO. 

Kommunen søger tilladelse til regulering og 
Vesthimmerland Jagtforening sørger for 
regulering efter 1.5.2022 – Agner tager sig af 
sagen fra jagtforeningen. 

Gennemgået.
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Pkt. 16 Optimisterne har taget imod tilbud om at 
afvikle 4 dage med ECCO Days. – Se Koncept
                                Se Turnering
                                Se aftale

Gennemgået.

Pkt. 17 Opkrævning Hjertestarter årligt kr. 2.493,75 for 
Support. Er det noget vi ønsker at fortsætte 
med?
Se faktura 

Se indhold af, hvad vi betaler beløbet for her. 

Vi fortsætter med aftalen – sender også et godt signal.
Hvis vi indgår i at have hjertestarter på matriklen, skal vi gå 
fuldt ind i det - alt SKAL være á jour/opdateret, så 
nødvendigt med supporten.

Pkt. 18 Refusion af leje af Golfbil – Se mail fra Erhard 
– PO. 

Gennemgået. Lejen for årskort golfbil ER refunderet.

Pkt. 19 Orientering fra Junior udvalget – PG
Se notat af 5.4.2022

Juniorarbejdet skal lige løbes i gang. Der er overordnede 
aftaler på plads. Træner Allan starter med juniorerne på 
mandag. Der laves en månedsmatch med vandrepokal. PG 
har været til distriktsmøde i Gatten om tilbud i forbindelse 
med juniortræning og til møde omkring Skoleidrættens 
Foreningsfestival. (Mie Micheelsen står for afvikling af 
dagen). PG afventer svar/nyt fra kontaktpersonen. 

PG

Pkt. 20 Golfens dag på søndag 24.4.2022 fra kl. 
10.00.

Begynderudvalget har ansvaret – Se mail fra 
John Jørgensen til hjælpere. 

Drøftet - klargøring er på plads. Der er tilmeldt ca 10 
personer, men forventes en del flere.

BJ
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Pkt. 21 Mulighed for at søge om tilskud til Fritidspas til 
ukrainske børn og unge samt Åbenskole Pulje. 
Se mail fra kommunen her. 

Drøftet - juniorudvalget er obs på at der er muligheder for 
at søge tilskuddet.

Pk. 22

Pkt.23

PC tjekker løbende svar på spørgsmål fra 
gæster og medlemmer på ”Golfspilleren i 
Centrum”

PC evt. bemærkninger?

Evt. 
Kommunen vil gerne se på og bidrage med 
praktisk arbejde omkring skoven/træer.

PC orienterede om webinar med gennemgang af 
“Golfspilleren i Centrum” med DGU/Kim Uhldal og PCs 
opfattelse af, at systemet kan udnyttes meget bedre end vi 
gør p.t., både i relation til banen, lokaler og til bl.a. at få 
medlemmer ind over frivilligt arbejde.

PC fik carte blanche til at rette/ændre de spørgsmål - der 
ligger i systemet – om til de spørgsmål, som han finder er 
mere relevante. 

PC oplyste, at spørgsmål til klubbens egne medlemmer 
kun udsendes 1 gang årligt = i august/september.

JR oplyste, at kommunen (ved besøg omkring ansøgning til 
rågeregulering) oplyste, at de gerne vil se på og bidrage 
med praktisk arbejde omkring skoven/træerne. JR/MC 
fortsætter med kontakt til kommunen.

PC

JR
MC
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.

_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Per Olsen                 Preben Eskildsen     Erik Heilemann Jensen 

_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Bente Jespersen                Jens Rønberg Christensen      Karina Christensen 

_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Per Gjessing                Palle A. Christensen                                   Solveig Hosbond 

Kagetur: for 20.04.2022 = Karina

Næste møde: 22.06.2022 - kagetur = Per O.
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