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

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 27.09.2021 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2021-05 

 

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: MJ 

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen.  

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Ingen bemærkninger. 

3. Nyt fra formanden 
 

Kort orientering om Luft til Vand anlæg, som nu er installeret og sat i drift. 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskab gennemgået og det ser tilfredsstillende ud. 
Hensættelse af beløb til vandingsanlæg og vedligeholdelse blev drøftet. 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Orientering: Afbud 
 

6. Toilethus driving range JBJ har lavet endelig aftale og plan for opsætning ved boldvaskeren på 
driving range. Ansøgning er sendt til kommunen. Skal gerne stå klar når 
trænerstudiet åbnes for vintersæsonen. 
 

7. Strategiplan 2025 Drøftelse af de resterende ideer samt udarbejdelse af strategiplan. Den 
færdige plan fremlægges inden generalforsamlingen. 
  

8. Generalforsamling 2021 Dato: Torsdag d. 25.november kl. 19.00 
Jf. § 6 i vedtægterne, så skal forslag der ønskes drøftet på 
generalforsamlingen være modtaget skriftligt senest d. 15.oktober. 
Drøftelse af bestyrelsessammensætning fremadrettet. Helge Ørts har valgt 
at stoppe efter generalforsamlingen. Bestyrelsen har fundet en kandidat. 
 

9. Kontingent Kontingentsatser 2022:  
Fuldtid +100 kr. = 5.700 kr. Langdistance +50 kr.=  2.850 kr.  
Øvrige kategorier uændret. 

10. Greenfee i Trehøje Stigning fra 1.januar med +50 kr. til 400 på hverdage og 450 kr. i weekend 
og helligdag.4-bold hæves til 1.200 kr. 

11. Evt. 
 

7 forslag til nye stole til cafeen blev afprøvet og vurderet. Valget af stol 
blev truffet og der er bestilt 120 nye stole. 
På golfbox skal der informeres om, at man specielt fra kl. 9 – 13 kan 
forvente at blive slået sammen med andre, så vi får så mange 4-bolde ud 
som muligt.  
Opfordring til at skrive sig på sammen med andre, så man møder nye og 
får et bedre flow på banen. Det skaber også mere plads til egne 
medlemmer. 
John Pedersen etablerer et Finish-udvalg der sammen med de grønne 
løfter vores bane yderligere. 

12. Næste møde 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 8.november kl. 9.00 
 

Trehøje den 27.september 2021 
Referent:  LW 
 


