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

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 04.04.2022 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2022-03 

 

Deltagere 
Bestyrelsen 

LOW Lars Ole Wulff Øvrige 
deltagere  

MJ Maibrit Juhl 

JBJ Jørgen B Jørgensen   

MN Marius Nielsen   

SWS Søren Schubert   

JOPE John Pedersen   

LA Lilian Andersen   

KB Karl Bloch Lauritsen   

    

Afbud fra: 

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen. 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Pkt. 10. MJ vender tilbage, når der er nyt vedr. bagmærker. 
 
Pkt. 11. Opfølgning på etablering af sprinklere på første del hul 1, KB. 
 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

LOW: Status vedr. medarbejdere.  
 
LOW: Status vedr. gratis etablering af ladestandere til elbiler. 
DGU har lavet en overordnet aftale med Norlys.  
Atea er installatør på projektet og kommer 20. april kl. 8.00 til 
gennemgang.  
 
LOW: Targets på drivingrangen 
JBJ søger Nordea Fonden om tilskud til etablering. 
 
KB: Hul 2 øst, der blev diskuteret oprydning/opstamning i højre side af 
fariway. Prioriteres ikke. 
 
KB: Hul 6, der blev diskuteret ønske om opstamning af træer i højre side 
omkring landingsområde på udslaget. Prioriteres som et vinterprojekt. 
 
LOW: Hul 3 øst, der blev diskuteret sti i højre side hele vejen op langs 
strafområde. KB tager det med til baneudvalg. 
 
KB: Kompressor ved klubhus til rengøring af udstyr udskiftes til større 
model, så der er luft nok til alle. Tilbud fra Agerfeld VVS. Lydniveau skal 
samtidig forsøges at reduceres.  
 
JBJ: Rejse arrangeres til Isla Canela i uge 44 i samarbejde med Trehøje 
Seniorer og green2green. 
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskab gennemgået. 
 
Flisebelægning over bakken.  
Enkelte kantfliser knækket – skal rep’es af entreprenør,MN. 
Hjørnet ved flagstang udvides – aftales med entreprenør, MN. 
Der sættes snor langs sti mod indspilsområde/puttinggreen, JOPE. 
 
Indkøb af gødning til 2023 diskuteret. Voldsom prisstigning lige nu.  
 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Medlemsstatus gennemgået. 
94 tidligere + 41 medlemmer, som slet ikke har betalt (ca. 110.000 kr.) 
80 nye siden 1. oktober, heraf 39 begyndere + 10 til næste turbohold. 



 
Nye pc’er på kontor og udvalgslokale installeret. 
 
Ny betalingsautomat installeret. Herunder kommer der en ændring i måden 
vi udlejer golfbiler, så gæster og medlemmer fremover kan bestille en 
golfbil i GolfBox, samtidig med deres tidsbestilling. 
 
Danish Paragolf Open afvikles 28/6 i Trehøje samt 29/6 i Herning. 
Vi får brug for en del frivillige lig med sidste år. 
 
Ved sæsonstart begynder vi igen at sammensætte bolde i weekenden for 
at optimere plads og flow på banen. Som nyt i 2022 vil MJ sørge for en 
informationstekst, når man bestiller tid i weekenden mellem kl. 8-14. 
 
Indkørsel, der bør kigges på vejens tilstand. Særligt de første meter. 
LOW taler med John Bang. 
 

6. Rekrutteringsudvalg LOW orienterede om status.  
Gensynsgolf og Velkomstgolf blev afviklet – der var rigtig god stemning.  
Kvinder og Golf begynderforløb starter 26/4. God tilslutning. 
 

7. Nyt fra udvalgene JBJ sponsorudvalg: Alle sponsorer er besøgt og der er god opbakning. 
 
JOPE finishudvalg: Der har været en god opstart på finishgruppen. 
 
KB baneudvalg: Der er lavet en klo til minilæsser til at hive selvsået træer 
op med, som fungerer godt.  

8. Klub i klubben Ny handicapgrænse på <HCP 50? 
I 2022 er det kun seniorklubben der ændrer grænsen til <HCP50. 
Pige- og herreklub fortsætter med <HCP45 
 

9. Golfens Dag Orientering. Der udsendes plan 5/4. 
 

10. Buggy 
 

Hvordan skaffer vi plads til alle buggy’er, så det er nemt at håndtere? 
Forskellige muligheder blev diskuteret. Løsningen bliver, at alle 
udlejningsbiler fremover skal stå under halvtag ved maskinhuset. Der 
graves ud i brinken, så der bliver direkte adgang både af praktisk og 
visuelle hensyn. JBJ løfter opgaven.  
 

11. Luft til luft Forslag om nyt luft til luft anlæg i værkstedet i gl. maskinhus. JBJ 
undersøger. 
 

12. Lysstofarmaturer Forslag til udskiftning af de gamle lysstofarmaturer til led-armaturer. JBJ 
undersøger. 
 

13. Evt. 
 

LOW: Blå pæle med sort top, skal ændres til blå pæle med grøn top 
jævnfør golfreglerne. KB sørger for at greenkeepere orienteres og får 
pælene opdateret. 
 
LOW: Opfølgning på luft til vand anlægget. Koldt ved indgang og i 
særdeleshed ved proshop. Der blev diskuteret, om der skal laves en 
vindfang.  
 
JOPE: Spurgte ind til rygepolitikken. Det præciseres, at der ikke må ryges 
ved de borde, hvor der er et skilt med rygning forbudt. 
 
LOW: Golfcaféen ønsker sig en gasgril til terrassen.  
 
LOW: Kaffekrus er steget voldsom i pris og der bruges mange. Det 
foreslås at der i klubhuset bruges alm. kaffekopper/krus i stedet for 
papkrus.  
 

14. Næste møde 
 

Mandag d. 23. maj kl. 9.00 i klubhuset. 
 

Trehøje den 4.april 2022 
Referent:  MJ 


