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

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 23.05.2022 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2022-04 

 

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: JOPE  

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Ladestandere. LOW har haft besøg af Atea, ingen tidsplan endnu. 
 
Asfaltering af indkørsel, er færdiggjort tilfredsstillende. 
 
Gasgrill indkøbt til caféen. 
 
Kompressor, placering ønskes på siden af huset v/varmepumper og så 
med stålrør under fliser. KB fortsætter undersøgelser med LOW. 
 
Luft til luftanlæg i værkstedet i gl. maskinhus. JBJ indhenter tilbud. Ønskes 
lavet efter sommerferien. 
 
Udskiftning af de gamle lysstofarmaturer til led-armaturer. JBJ følger op. 
 
JBJ har ikke søgt Nordea Fond ifm. target greens, da projekter ikke må 
være påbegyndt. 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

Jagt på området diskuteret. LOW og KB tager et møde med jagtforening. 
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskab gennemgået.  
 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Lige nu præcis 1000 aktive medlemmer og der bliver flere i takt med at 
vores begyndere bliver færdig med golfkortet. 113 nye medlemmer.  
 
Vi har flere Company days i kalenderen. 
 
Den nye betalingsterminal har drillet lidt i starten, men er efterhånden ved 
at køre stabilt.  
 

6. Rekrutteringsudvalg Der er løbende møder med aktuelle udvalg. 
 

7. Nyt fra udvalgene Sponsorudvalg (JBJ): Sponsorarbejdet for 2022 i mål. Sponsorforum 
spilles på mandag.     
 
Husudvalg (JBJ): Sørger for at bagrum + toilet på range bliver malet. 
 
Finishudvalg (JOPE): Bænke skal stå rå og skal ikke have olie. 
Forslag om buggy-parkering ved rangen, godkendt, KB  
Sti ved indspilsgreen skal forskønnes, KB/John Bang 
 
Firmagolf (JOPE): Den ene af to arrangementer er gennemført. 
 



Baneudvalg (KB): Trappe på hul 1 skal laves nu.  
Vanding på bakken hul 1, leverandør er blevet rykket, KB. 
 
Turneringsudvalg (SWS): Det kører godt, dog blev 9-huls fredags turnering 
ikke til noget. 
 

8. Danish Paragolf Open Spilles tirsdag 28. juni i Trehøje med gunstart kl. 10:00. 
Der skal bruges en guide til hver bold. LOW koordinerer. 
Finale spilles i Herning dagen efter. 
 

9. Golfens Dag Evaluering: Der laves nogle små justeringer, særligt omkring flow af 
spillere på ØST. Rekrutteringsudvalget har tilrettet drejebog. 
 

10. Indgangsparti Se pkt.13 Evt. fra sidste møde. Udsat til næste møde. 
 

11. Strategiplanen Gennemgået og prioriteringer diskuteret.  
 

12. 30 års fødselsdag 2023 Nedsættelse af arbejdsudvalg. JBJ, SWS og Per Voetmann.  
 

13. Evt. 
 

LA: Skilte på banen, der anviser hvilken vej man skal gå om green, står 
nogle steder uheldigt / i spilleretning. Finishudvalg tager et kig på det, 
JOPE 
 
MN: Gammel sø ved tee hul 9 skal forskønnes. KB spørger John Bang. 
 

14. Næste møde 
 

Mandag d. 22. august kl. 9:00 i klubhuset. 
 

Trehøje den 23.maj 2022 
Referent:  MJ 
 


