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

 

Bestyrelsesmøde  
Dato og tidspunkt: Mandag d. 22.08.2022 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2022-05 

 

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: LA kommer ca. 10.30 

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen. 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Orientering vedr. ladestandere til elbiler - Norlys er i proces. 
 
Ny kompressor v/klubhus er indkøbt og installeres i efteråret. 
 
Luft til luftanlæg i værkstedet i gl. maskinhus. 
Udskiftning af de gamle lysstofarmaturer til led-armaturer: 
Kontor, bagrum, halvtag i køkken, gl. maskinhus, ny maskinhus 
Igangsættes i efterår. 
 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

Orientering: Møde afholdt med jagtforeningen om tillægsaftale. 
 
Møde afholdt med Brande og Ikast om MidtVestGolf 2023. 
Ordningen fortsætter i 2023. Kan sælges fra 1. oktober. 
 
Der laves opfølgning på nummerering af maskiner. KB/MJ 
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskabet gennemgået. 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Medlemstal: 1049 aktive i dag mod 1029 aktive sidste år pr. 30/9. 
 

Golfspilleren i Centrum, spørgeskema udsendes tir d. 30/8 til medlemmer. 
 

Klub 9 har mange reserverede tider. Bestyrelse siger stadig ok. 
 

Vi får en scooter på prøve ca. 14 dage fra sidst i uge 34. Det kan være 
supplement til golfbiler pga større efterspørgsel. 
 

Tilbud om klubskifte igangsættes 15. september. 
Spil gratis greenfee i Trehøje resten af 2022 mod forudbetaling af 
kontingent for 2023. 
 
 
 

6. Nyt fra udvalgene Turneringsudvalg:  
- turneringsfee på fremtidige turneringer, hvor spisning er 

indkluderet revurderes, så der måske kan opnås flere deltagere. 
 

- Horn til torden – er signalet højt nok? JOPE undersøger. 
 

- Adgang til baneservicebil på turneringsdage. MJ laver et sæt 



nøgler. 
 
Baneservice:  

- I 2023 planlægges der også med baneservice de dage, hvor der 
afvikles Danmarksturnering. 

  
Baneudvalg:  

- Plan for banen omdelt. 
 
Sponsorudvalg: 

- Sponsorforum mandagsgolf afviklet med succes. Næste 
arrangement er ølsmagning i november. Og til vinter simulatorgolf. 

 
Driving range:  

- Net på DR-Range repareres, toilet og bagrum males i september.  
JBJ. 

 

7. Jordkøb til Pitch & Put Orientering om status. 
20. oktober må vi gå i gang med jordarbejdet.  
Kan der søges puljer? Fx. hos DGI 
 

8. Indgangsparti Drøftelse af tilbud: Udsættes pga tilbud om jordkøb. MJ giver besked. 
 

9. 30 års jubilæum Drøftelse af reception for John Bang. 
 

10. Sponsormatch 
Fredag d. 2.september 

Orientering: Invitation udsendt med nyt koncept for ikke golfere.  
Pølsevogn er booket. 
 

11. Frivilligmatch 
Lørdag d. 29.oktober 

Orientering: LOW laver invitation med gunstart. 
 

12. Generalforsamling 
Torsdag d. 24.november 

Dato fastlagt. Drøftelse om bestyrelsessammensætning på lang sigt.  
 

13. Evt. 
 

JBJ følger op på asfalt for enden af vejen – kommunal opgave. 
 
Skal vi investere i et nyt solcelleanlæg i tilkobling til klubhuset – evt. på 
tagfladen af det nye maskinhus. Tilbagebetalingstid? JBJ spørger 
indhenter overslag. LOW husker tomrør under vej ifm.vanding til 
Pitch&Put. 
 
Regionsgolf: Veteran B skal spille Regionsfinale i Ry. 
 
Gavebreve. MJ gør klar. 
 
Gavekort på 500 kr. hvis man finder ny sponsor highlightes i næste 
nyhedsbrev. 
 

14. Næste møde 
 

Mandag d. 26. september kl. 9:00 i klubhuset. 
 
Mandag d. 21. november kl. 9:00 i klubhuset. 
 

Trehøje den 22. august 2022 
Referent:  MJ 
 


