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M Ø D E R E F E R A T 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

 
Tid/sted Onsdag den  18. september 2019 kl. 17.30 Mødenr.: 8 - 2019 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Lars Skou (LS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Judith Domino (JD) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

Beslutning Bestyrelsen har modtaget 2 feekback’s fra Ris-Ros kassen siden sidste 

bestyrelsesmøde. Emnerne var betragtninger omkring sponsorarbejdet, 

promovering af ildsjæle og et ønske om forklarende fakturatekster på klubbens 

automatiske opkrævninger. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 4 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- De store nedbørsmængder har været en udfordring for greenkeeperne. 

Dette til trods modtager de fortsat mange positive tilkendegivelser 

omkring banens stand 

- Lærling udlæres den 1. november og fastansættes 

Foreningsafdelingen 

- Næsten 40 TRYOUT’er er frigivet til ”stor bane” 

Sportsafdelingen 

- Endnu en utaknemmelig 4. plads til damerne i elitedivisionen 

Pro’en 

- Anders Kahr stopper ved kontraktudløb 1. oktober 2019. Han ønsker ikke 

at forlænge af familiære årsager 

Sekretariatet  

- Klubben ønsker som tidligere sæsoner at ansøge SKAT om momsrefusion 

i henhold til gældende regler. Det forudsætter bl.a. at 100 medlemmer 

indbetaler kr. 200 som donation (læs mere på hjemmesiden ) 

Donationsindbetaingerne er startet. P.t. har 47 eller ca. ½-delen af det 

nødvendige antal indbetalt kr. 200 

- Der blev i alt solgt 1.366 kort i GFCN1 samarbejdet og totalt spillet 

10.687 runder. VGC solgte 341 kort og havde besøg 1.521 gange. 

Regler og vilkår for næste års samarbejde er endnu ikke fastlagt. 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet. Hvis mulig gerne i sin 

nuværende form. 

- I lighed med sidste år inviterer bestyrelsen til Medlemsmøde den 7. 

november fra kl. 18.00 – ca. 21.00. Dagsorden fastlægges på næste 

bestyrelsesmøde 

- Vejle Golf Club har i 2020 50 års jubilæum. Det skal naturligvis markeres 

og bestyrelsen vil på næste møde nedsætte en arbejdsgruppe. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 5 Temadrøftelse 
 

Sagsfremstilling Indledende temadrøftelser om perspektiver for VGC’s udvikling. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

https://www.vgc.dk/nyheder/2019/momsrefusion-1/
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Eventuelt   
 

 Træningsfaciliteter 

- Arkitekt udarbejder reviderede tegninger og overslag 

- Dræning af rangen + juniorområdet iflg. chefgreenkeeperen tkr. 150. Vil 

tage 3 mand ca. 1 måned 

Enighed i bestyrelsen om at gennemførelse af dræningsplanen har 1. 

prioritet 

- Etablering af puttinggreen ved Sletten 1 kr. 450 pr. kvm og indspilsgreen 

kr. 350 pr. kvm. 

- Løsning og budgetoverslag i forbindelse med etablering af targets afventer 

besøg af leverandør 

- Clinik lokale skal være minimum 6 x 7 meter af hensyn anvendelse af 

TrackMann 

- Arbejdsgruppen præsenterer samlet oplæg på næste bestyrelsesmøde 

Åben/lukket Åbent/lukket 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.15 

 


