
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 8. april 2019 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Ras-
mussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud: HC 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 20. og 28 marts 2019 

 

Referaterne blev godkendt 

3. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede de åbne poster 

4   Ajourføring Forretningsorden Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen som blev opdate-
ret og vedtaget. Bestyrelsen underskriver Forretningsordenen 
på næste bestyrelsesmøde. 

5   Opsamling fra Generalforsamling Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen. Formanden vil 
tage en dialog med KIK. 

6. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetopfølgning 

7. Medlemsstatistik JR gennemgik medlemsstatistik 

8. Greenfeestatistik JR gennemgik greenfeestatistik 

9. Bæredygtig golfklub Inspireret af årsmødet med DGU og deres miljøpris, samt tren-
den i samfundet i øvrigt har bestyrelsen besluttet, at klubben 
skal arbejde mere for miljøet ved pleje af banen og brug af 
ressourcer. PF har tidligere på vegne af klubben udarbejdet 
miljøpolitik. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af HM, 
JL og TEJ til at arbejde videre med klubbens miljøpolitik. 

10 Nedsættelse af udvalg vedr. mu-
lige tiltag for ældre medlemmer 

Bestyrelsen vedtog at nedsætte et udvalg bestående af et an-
tal klubmedlemmer fra KIK,  samt HC, OR, JR, PS. Udvalget skal 
bredt arbejde på, at tilgodse medlemmer, som af tidsmæssige, 
helbredsmæssige eller aldersmæssige årsager har udfordrin-
ger med at spille alle 18 huller, og for at udnytte banens kapa-
citet bedst muligt. 

11. Orientering fra formanden Bestyrelsen besluttede forårsrabat på greenfee i fra og med 9. 
april til kr. 250 alle dage og tider. Bestyrelsen desuden, at 
greenfee fra 1. maj er kr. 300 hele dagen og hele ugen, samt 
at gæster til medlemmer, ikke får rabat ved spil i Brøndby. Be-
styrelsen vedtog at JR til enhver tid beslutte rabat på greenfee 
pga ekstraordinært banearbejde. Første Hyg-Ind match er 12. 
maj. TEJ er fortsat i dialog med kommunen. Kommunalbesty-
relsen har modtaget regnskab og budget fra TEJ. TEJ afventer 
svar. 
TEJ og JR refererede fra Repræsentantskabsmødet. 

12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: PF orienterede om seneste nyt fra eliten. 
Baneudvalg, PS: PS orienterede om nyt fra banen, par 3 ba-
nen, driving range, mandskabsfaciliteter og arbejdsforhold hos 
greenkeeperne. PS gennemgik ”to-do-liste” for vedligehold af 
banen. PS gennemgik alle 18 huller. Bestyrelsen vedtog at 
klubbens straks går i gang med at undersøge yderligere.. PS la-
ver oplæg til TEJ på svar til Gedas’s gennemgang af faciliteter. 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 



Aktivitetsudvalg, HM: Frivillig dag er gennemført og en hel del 
blev nået, men der mangler fortsat lidt opgaver som HM for-
søger at få udført inden Påske. 
Regel- og handicapudvalg, PS: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF:  Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 

13. Orientering fra sekretariatet Den nye hjemmeside er pænere og mere brugervenlig. 75% af 
siden er oppe at køre efter virusangreb. 
JR har søgt om kr. 29.000 i tilskud til udstyr til brug for nye 
medlemmer og har fået dette. Udstyr er desuden bestilt. 
Golfens Dag: KIK har leveret hjælpere i lighed med foregående 
år. Golfens Dag annonceres på hjemmesiden, på Facebook og i 
det materiale alle klubmedlemmer modtager. Annoncering på 
Facebook sker fra og med Påske og op til 28. april. 
JR tager initiativ til en gruppe, som skal hjælpe med vedlige-
hold af hjemmeside og diverse foldere mm. 
I marts og april er sekretariatet altid hårdt belastet, da alt skal 
være klar på én gang – i år er ingen undtagelse. Sekretariatet 
holder åbent i Påskedagene. 
Vi har modtaget tilbud på kort/mobilepay på automater og 
vurderer disse. OR/JR tager beslutning om køb eller ej. 
Tilbud på bannere er modtaget men det er pt for dyrt. 

14. Eventuelt Golfens Dag den 28. april, bestyrelsesmøde er d 20. maj (af-
bud fra PF) Bestyrelsen mod personale 29. juni, 21. september 
turnering for Frivillige + HH, Anne og JR. Afbud fra PF 

   

 

 


