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

 

Bestyrelsesmøde - referat 
Dato og tidspunkt: Mandag d. 26.09.2022 kl. 

10.00 

Sted: Klubhuset, Trehøje Golfklub 

Mødenr.: 2022-07 

 

Deltagere 
Bestyrelsen 

LOW Lars Ole Wulff Øvrige 
deltagere  

  

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 JBJ havde brød med fra Aulum. Tak. 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Ingen bemærkninger. 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

Mødet med jagtforeningen om tillægsaftale:  
Bestyrelsen i jagtforeningen har tilsluttet sig tillægsaftalen, så der ikke er 
jagt på golfbanen samtidig med der er spillere i området. 
Drøftelse af kontrakterne med personale: Alle kontrakter er på plads. 
Energisituationen i golfklubben: Udskiftning af alle lamper overalt til LED er 
gennemført. Der er monteret Luft til luft anlæg i værkstedet hos de grønne. 
Energisituationen blev drøftet. 
Marius har sammen med frivillige lavet et skur til den nye kompressor, der 
skal sikre nok luft på rensepladsen ved klubhuset. 

4. Nyt fra kasserer 
 

Orientering: MN gennemgik tallene. Udgifterne til brændstof, El, gødning 
og græsfrø er fordoblet. Det ser ud til vi har balance i økonomien i dette 
regnskabsår.  
 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Orientering: Intet nyt. Maibrit og Lone benyttede dagen til at lave 
overlevering af opgaver. 
 

6. Nyt fra udvalgene Orientering:  
Baneservice: Drøftelse af tidspunkter for baneservice. Det vigtigste 
tidspunkt er fra kl. 11-15. Drøftes på næste møde i Baneservice. 
Rekrutterings- og fastholdelsesudvalg: Klubbens projekt sammen med 
DGU er afsluttet i år og der er udarbejdet drejebøger til de forskellige 
områder. Der er nedsat et udvalg som skal sikre det fremtidige arbejde 
med denne vigtige opgave. 
Turneringsudvalget: Er i fuld gang med at planlægge 2023. 
Baneudvalget: Planen for klubbens 27.huller gennemgås og drøftes på 
næste møde i Baneudvalget. 
Sponsorudvalg og Sponsorforum: Kører efter planen. 

7. Pitch & Put Status: 1.november overtager Trehøje Golfklub de 2,2 ha og der 
nedsættes et udvalg der skal lave det endelige forslag og plan for området 
med udgangspunkt i rapporten fra DGU’s konsulent. Forslaget fremlægges 
på klubbens generalforsamling i november. 
 

8. 30 års jubilæum John Bangs 30 års jubilæum afholdes i det nye maskinhus fredag d. 
30.september, hvor leverandører, forretningsforbindelser, kollegaer samt 
tidligere og nuværende udvalgsmedlemmer der har arbejdet sammen med 
John er inviteret.  
Status: JBJ gennemgik arbejdsopgaverne i forbindelse med receptionen. 
 



9. Ladestander fra Norlys Orientering: Ladestanderen er sat op og taget i brug. Der skal downloades 
en App fra Norlys, så man kan oplade sin El-bil mens man er i Trehøje. 
 

10. Prisfastsættelse på 
udlejning af buggy, 
greenfee mv. 

Drøftelse: Pga. de stigende Elpriser, så sætter vi priserne lidt op på de 
ydelser der bruger strøm. 
Årsleje af golfbil for medlemmer med kørselstilladelse hæves med 300 kr. 
til 2.800 kr. for hele 2023. 
Årsleje af garage med strøm til egen golfbil hæves med 250 kr. til 2.000 kr. 
for et kalenderår. 
Årsleje af nederste bagrum med strøm hæves med 50 kr. til 800 kr. for et 
helt kalenderår. 
Øvrige priser er uændrede. 
 

11. Frivilligmatch 
Lørdag d. 29.oktober 

Orientering: Da en del af klubbens frivillige ikke kan spille 18 huller, så 
ændres invitationen i år til at man enten spiller 9 eller 18 huller før vi 
mødes til spisning i klubben. Begge hold spiller en gunstart, men dem der 
spiller 9 huller møder 1,5 time senere i klubben. Se revideret invitation. 
 

12. Generalforsamling 
Torsdag d. 24.november 

Drøftelse: Udkast til dagsorden blev drøftet. Kontingentsatser blev drøftet 
og indbydelsen med dagsorden og forslag til kontingentsatser kommer i 
starten af november. Forslag fra medlemmerne til drøftelse på 
generalforsamlingen skal være modtaget på mail senest d. 15.oktober, 
enten til klubbens mail eller til bestyrelsen. 
 

13. Evt. 
 

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 (se indkaldelse) 
Afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Se referat på hjemmesiden. 
 

14. Næste møde 
 

Mandag d. 21.november kl. 9.00 i klubhuset 
 

Trehøje den 26.september 2022 
Referent:  LOW 
 


