
Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland 
Røddingvej 21 A  -  7480 Vildbjerg 

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 8.03.2021 kl. 9.00 

Sted: Hos Karl Bloch, Vognstrupvej 46, 7550 Sørvad. 
 

Mødenr.: 2021-01 

 

Deltagere 
Bestyrelsen 

LOW Lars Ole Wulff Øvrige 
deltagere  

MJ Maibrit Juhl 

JBJ Jørgen B Jørgensen   

MN Marius Nielsen   

HØ Helge Ørts   

JOPE John Pedersen   

LA Lilian Andersen   

KB Karl Bloch Lauritsen   

    

Afbud fra:  

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen. 
 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Intet at bemærke.  

3. Nyt fra formanden 
 

Klubhuset: Der er blevet malet og shinet godt op med Annette og Jan i 
spidsen.  
 
Cafeen: Også inde i bar-området er der sket fornyelser.  
 
Kaffemaskine: Der indkøbes ny kaffemaskine, da den gamle er slidt op   
 
Administrationen: MJ kommer på fuldtid, og AS skal hjælpe lidt mere i pro-
shoppen. 
 
PRO: I år er Kristoffer alene på træner-fronten, han har lavet aftale med 
flere forskellige parter ifm hjælp til shoppen, juniortræning m.m.  
 
Luft til vand anlæg: Vi afventer en godkendelse hos Energistyrelsen, 
hvorefter vi er klar til at gå i gang med udskiftning af oliefyret. Forventer 
godkendelse i løbet af maj måned. 
 
PARA-golf: I samarbejde med Herning GK arrangerer vi i år en 2-dages 
international paragolf turnering 29.-30. juni. (spiller 30. juni i Trehøje). 
Turneringen vil kræve nogle frivillige, som kan være guide på hver bold.  
 
Boldvasker anlæg: Den endelige opstilling er gjort færdig og klar til at tage 
i brug, når nattefrosten ophører.  
 
Facebook: LOW har lavet aftale med Poul Hjørnholm, som med jævne 
mellemrum vil lægge indlæg ind på facebook af forskellig karakter. 
 
Pressemeddelelser: LOW har lavet aftale med Per Voetmann, som med 
passende mellemrum vil lave artikler og rundsende til diverse medier.  
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskabet gennemgået, og det ser tilfredsstillende ud.  

5. Nyt fra forretningsfører 
 

ProBox: Den skal udskiftes, da den ikke længere opfylder lovkrav mht. 
betaling. Ny er bestilt og vil bliver leveret i løbet af sæsonen og inkluderer 
bokse, hvor der kan sælges bolde, handsker og nøgle til golfbiludlejning.  
 
Hjemmeside: Forløbet har ikke været helt tilfredsstillende. Men forventer at 
gå online 1. april.  



 
Kalender: Alt er lagt ind. Mange små grupper før sommerferien, flere større 
grupper efter sommerferien, august er meget booket. 
 
Sommergolf i juli: Vi kører igen med sommergolf til kr. 199,- 
 
Regionsgolf: Kampe er skemalagte, nyt system til digital holdkort og 
indberetning af resultat, som holdkaptajnerne skal stå for. 
 
WHS hcp.: Indførelsen har været relativ smertefrit, men der er nogle 
spørgsmål og der vil sikkert kommer flere, når alle kommer i gang. 
 
Handicapgrænse på 18-huls banen: Hcp krav på 54 fjernes, da det ikke 
giver mening i forhold til det nye WHS starthandicap, som er 54. I stedet 
skriver vi på hjemmesiden: Spillere med hcp større end 50 skal følges med 
en mere erfaren spiller og rådes til at booke i ydertidspunkter.  
 

6. Medlemsstatus 
 

Det ser fornuftigt ud. Lidt færre udmeldte end normalt, mange begyndere 
er klar til opstart og flere er vendt tilbage til golf efter pause, så vi forventer 
en fin medlemsfremgang. 
 

7. Nyt fra udvalgene 
 

Baneudvalget (HØ):  
- Selvsåede træer: Ansøgning til kommunen er accepteret, men første 

forsøg på oprivning/opgravning blev afblæst – der skal findes en mere 
skånsom måde. De forsøger sig igen d.d.    
Aftalen er, at de i de tre forsøgsområder skal fjerne træer og rødder 
på alt, hvad der ikke kan hives op med hånden. 
 

- Oprensning af søer: Vi må rense halvdelen af søen hvert 2. år. Dvs. 
samme halvdel hver 4. år. Det er for egen regning. 
 

- Kanter omkring søerne: selvsåede træer fjernes.  
 

- Indsamling af grene: Frivillige iværksættes af HØ og MJ 
 

- Dræningsprojekt: Kommunen kan ikke økonomisk hjælpe i 2021, pga 
corona-hjælp til andre områder. De henviser til at tage en snak i 2023. 
 

- Åbning af 18-huls banen: Senest til påske, men man forsøger at være 
klar til cirka 20. marts. Meget vejr-afhængig. 
 

- Grænser for valg af tee-sted: Tee 55 er meget belastet, hvordan kan 
vi skåne den? MJ laver statistik for sidste år kontra i år og der træffes 
beslutning ud fra dette, om man skal ændre grænser til anbefaling af 
Tee. Regel- og hcp-udvalg skal også lige høres.  

 
Sponsorudvalg (JBJ): Vi er tæt på målet. To er faldet fra og fire er kommet 
til. Nyt: 23 virksomheder er tilmeldt det nye SponsorForum.  
 
Turneringsudvalg (JOPE): Turneringsplan er lavet. Udvalget er indstillet på 
at gøre alle turneringer mulige i forhold til gældende restriktion.Dejligt. 
 
Baneservice (JOPE): Sidste års udvalgsmedlemmer stopper, så JOPE er 
på jagt efter nye udvalgsmedlemmer, som kan stå for koordinering. 
Kontakt os, hvis du kender nogen, som gerne vil køre baneservice. 
 
Firmagolf (JOPE): Målet er min.ét firma, som vi kan introducere til klubben. 
  

8. Trænerstudiet Simulatorgolf er testet og JBJ laver finjustering med TrackMan. 
 

9. Golfens Dag: Søndag d. 25. april. 
LA forbereder, som om vi kan gennemføre, men venter med at publicere til 
vi ved, hvad vi må efter 6. april. 
 

10. Evt. 
 

Stor tak til JBJ for at tage initiativ til fuglekasser. 
 



JBJ arbejder på renovering af nyt net til rangen mod nord. 
 

11. Næste møde 
 

Mandag d. 12. april kl. 9:00 hos Lilian, Rosenallé 12, Videbæk 
 

Trehøje den 8.marts 2021 
Referent:  MJ 
 
 


