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

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 23.08.2021 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2021-04 

 

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 

Mødet d. 7. juni i Vejen blev afholdt uden dagsorden og referat. 
 
Træningsbolde: MJ får ordrebekræftelse med levering til foråret. 
 
Golfbiler: Der er d.d. leveret 2 nye golfbiler til udlejning. 
 
Paragolf: Der laves evaluering med Herning, når sæsonen aftager. 
Generelt har det været en god oplevelse for alle involverede og vi forventer 
at gentage i 2022. 
 
Funnel First: Der har været tilfredsstillende antal leads, hvoraf en del er 
startet på begynderforløb. Det har dog krævet meget tid administrativt. 
 
LOW og KB har kigget til tagkonstruktion. Der er ikke noget alarmerende, 
men KB vil gerne efterse flere steder i klubhuset. 
 

3. Nyt fra formanden 
 

MidtVestGolf 2022: Prisen hæves med 50 kr. til 650 kr. og må annonceres 
og sælges fra 1. september. 
 
Fritspilsaftale med Tange Sø Golfklub: Fra 1. oktober er der lavet aftale om 
fritspil for de to klubbers medlemmer. Ingen merpris. Grupper på 10 eller 
flere skal dog betale 100 kr. i greenfee pr. spiller.  
 
Salatbar: Forsøges stadig solgt. 
 
1. div. damer skal i oprykningsspil til Elite divisionen. 
Det besluttes, at klubben afsætter et beløb til damernes oprykningsspil, 
som spilles i Hvide Klit, i form af støtte til prøvespil, fortæring og 
overnatning.  
 
Frivilligmatch 1. oktober kl. 14: Indbydelse kommer snart på hjemmeside. 
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskab gennemgået og det ser tilfredsstillinde ud. 
 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Indsamling af gavebreve sættes i gang. Tidligere momskompensation har 
finanseret måtter, område omkring boldvasker, studie, luft til vand anlæg. 
 
Annoncering af efterårstilbud: MJ laver udkast til offentliggørelse fra 1. 
september.  inkl. fritspil i Tange Sø + MVG. 
 
Foreslår et ”finish udvalg” til banen: Ugentlig gennemgang af stier, kogler, 
nedfaldne grene, bænke, trapper, snore, klumper af græsafklip, græs i 



bunker, rengøre skilte, sprøjte for alger på bænke.  
 

6. Medlemsstatus 
 

Medlemsfremgang: +32 på aktive (heraf +5 på fuldtid) 
 

7. Nyt fra udvalgene 
 

Baneudvalg (HØ): 
Møde ang. maskinindkøb i 2021/2022 + opfølgning 
 
Dræning på ØST hul 5, 6 og 7. Der er et hårdt lag i jordoverfladen.  
Overfladedræn nødvendig. Der skal forsøges noget forskelligt, så vi finder 
ud af, hvad der virker.  
 
D. 25. august har LOW og HØ møde med skovfoged Asger.  
 
Juniorudvalg (HØ): Forespørgsel fra Henrik ifm. bymatch, de vil gerne 
have lov til at både A- og B-rækken (18 + 9 huller) får lov til at spille på 18-
huls banen fra kl. 9.00 lørdag d. 18. september. Tilladelse givet. 
 
Turneringsudvalg (JOPE): Fødselsdagsturnering var en stor succes, 
hvor der også var 9-huls-turnering på ØST for både voksne og juniorer. 
Klubmesterskab er der kun få tilmeldte til – det er sådan det er. 
 

8. Stole til cafeen JBJ havde forslag og prøver med. 
Indhenter flere modeller og tilbud - gerne med højere ryg. 
(obs. max 50 cm bredde på sæde) 
 

9. Toilethus driving range Drøftelse af placering og slagplan.  
Der arbejdes videre i samarbejde med LOW og MN 
 

10. Strategiplan 2025 Drøftelse af de indkomne ideer samt prioritering påbegyndt. 
 

11. Generalforsamling 2021 Fastsat til torsdag d. 25. november kl. 19.00 
 

12. Kontingent Drøftelse af kontingentsatser 2022:  
 

13. Greenfee i Trehøje Udsat til næste møde. 
 

14. Evt. 
 

Sponsorturnering fredag d. 3. september – JBJ er tovholder.  

15. Næste møde 
 

Mandag d. 27. september kl. 9.00 i klubhuset 
 

Trehøje den 23. august 2021 
Referent:  MJ 
 


