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

 

Bestyrelsesmøde - dagsorden 
Dato og tidspunkt: Mandag d. 06.03.2023 kl. 9.00 

Sted: Klubhuset, Røddingvej 21A, 7480 Vildbjerg 

Mødenr.: 2023-02 

 

Deltagere 
Bestyrelsen 

LOW Lars Ole Wulff Øvrige 
deltagere  

 LBN Lone Baunsgaard Neupart 

JBJ Jørgen B Jørgensen   

MN Marius Nielsen   

SWS Søren Schubert   

JOPE John Pedersen   

LA Lilian Andersen   

    

    

Afbud fra: KB Karl Bloch Lauritsen 

 Bemærkninger 

1. Velkomst LOW bød velkommen til mødet 

2. Bemærkninger til sidste 
referat 

Ingen bemærkninger 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

Opgave- og funktionsbeskrivelse for bestyrelsen 2023, gennemgået og 
ingen bemærkninger 
 
Affaldssortering 2023; har fået nye regler og derfor tilbud fra 2 udbydere – 
som skal gennemgås. 
 
Orientering i næste nyhedsbrev, om nye regler for affaldssortering. 
 
Nye affaldsbeholdere: Vi rykker for dem igen. 
 
Plantning af læhegn ved Pitch & Put bane: Satser på, at der kan plantes 
ultimo marts, forudsat at frosten er væk. Vi skal bruge få frivillige til 
projektet. Planterne skal plantes i en bestemt rækkefølge med 1,5 meters 
afstand. 
 
Arkivering: LOW scanner alt det, der kan scannes. Alt hvad vi har, skal 
LOW have. Gamle bestyrelsesreferater skal også scannes. Alle 
bestyrelser tilbage i tiden skal på hjemmesiden. Skal være klar til 30 års 
jubilæum. 
 
Jagt på banen: Nuværende jagtlejekontrakt løber indtil 31. juli 2024. 
Vi har skrevet til kommunen (udvalget for teknik og miljø) vedr. det 
sikkerhedsmæssige på banen. 
 
Frivillig match 1. april 2023 (invitation offentliggøres i uge 10) 
 

4. Nyt fra kasserer 
 

Regnskabet gennemgået. 
 

5. Nyt fra forretningsfører 
 

Medlemssituationen gennemgået. 
 
Regionsgolf, spilleplan for alle 10 hold ligger klar. 
 
Bestilt hjemmesider til Herre- og Pigeklubben. Trehøje Golfklub betaler 
oprettelse og drift af hjemmesider til klubberne. 
 

6. Nyt fra udvalgene Sponsorudvalg: Afsluttet Sponsorforum 2022 med simulatorgolf turnering. 
 
Næsten alle sponsoratet på plads. 



 
Klubtur på vej uge 43 til El Rompido, Spanien. 
 
Rekrutteringsudvalgets aktiviteter er på plads. 
 
Turneringsudvalg har åbnet for tilmelding til sæsonens 3. turnering. 
 
Finishudvalget har været på 18-huls banen. 
 
Baneservice har udarbejdet planer for sæsonen og har opstartsmøde 25. 
marts. 
 

7. Ferie for Alle messen  
24. – 26. februar 2023 

Solgt 116 greenfee og 5 golfhæftet 
 
375 deltog i konkurrencen 
 
56.157 besøgende 
 

8. 30 års jubilæum Lørdag den 19.august 
 
Status: Der arbejdes med fødselsdagsturneringer 
 

9. Pitch & Put Status: Kabler og vand graves ned i uge 11 
 
Byggeskilt sættes op. 
 

10. Solceller på det nye 
maskinhus 

Status: Internet er installeret.  
 
El arbejdet laves i uge 11 (en dag uden strøm i klubhuset)  
 
Solceller leveres omkring 1. april. 
 

11. Bagmærker: Der arbejdes på et nyt bagmærke i stål. 
 

12. Klub poloer: Kristoffer sælger marineblå FJ poloer med logo. 
 

13. Evt. LBN: Ferie i uge 12 
 
JBJ: Vi har modtaget nye boldbakker og skilte. 
 
Info skilt til ladestander – skrevet til Norlys. 
 
Beslutning om nye tagrender på klubhus. 
 

14. Næste møde 
 

1. maj kl. 9.00 i klubhuset 
 

Trehøje den 6. marts 2023 
Referent:  LBN 


