
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 23. januar 2017 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen (HC), Peter Falk (PF), 
Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL), Jens Rasmussen (JR).  
 
PF forlod mødet efter dagsordenens punkt 4 pga hovedpine 
 
Gæst:  

 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

  
 

 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 12. december 2016 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Konto 1249 bruges til omkostninger for ombygning hul 12, 13 
Antal feriedage registreres løbende i sekretariatet (Anne) for alle 
ansatte, og opdateres hver måned. Kontingentindtægterne er 
vigende på trods af stigning i kontingent. 
Oplæg på totalbudget 2017 gennemgået – eventuelle ændrings-
forslag mm fremsendes til OR som herefter sender totalbudget 
til bestyrelsen og behandles/vedtages på næste bestyrelsesmø-
de. 
 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået. Antallet af medlemmer er 
totalt set svagt dalende. 

6. Greenfeestatistik Greefeeomsætningen 2016 samlet set er præcist på budgettet 

7. Greenkeeperne Greenkeerne ønsker selv at fortsætte uden direkte chefgreen-
keeper. Bestyrelsen har vedtaget at bakke op om dette, som et 
spændende forsøg. Greenkeepereleven vil gerne fortsætte sin 
uddannelse i Søllerød hvilket bestyrelsen har accepteret. 

8. Vedligehold bygninger PF ansøger kommunen om tilskud til vedligehold af bygninger 

9. Generalforsamling Kontingentsatsser 2017 og prisen på fri bolde blev diskuteret og 
er også en del af overvejelserne omkring budgettet. 
Vedtægtsændringer: hvornår kan man melde sig ud? – Bestyrel-
sen træffer beslutning på næste møde. 

10. Orientering fra formanden Repræsentantskabsmøde DGU afholdes d. 18. marts 2017. HM 
og SB deltager på klubbens vegne. 
Foreningsfest i kommunen den 17. marts  – HC og TEJ deltager. 
TEJ på klubbens vegne. HC på Folkeoplysningens vegne. 
Fritspilsaftalerne fortsætter – JR kontakter Harekær for at be-
kræfte denne aftale. 
TEJ afholder MUS-samtaler med personalet inden sæsonstart. 

11. Regler for KIK og turneringer HM og JR gennemgår og retter til og sender til samlede bestyrel-
se. TN,s turnering støtter en ny forening. Bestyrelsen vil gerne 
acceptere formålet og ønsker at godkende de formål som der 
indsamles til. 

12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, SB: Frivillig arbejdsdag den 8. april 9 – 14. Ugentlige 
planlægningsmøder m SB og greenkeepere. Alle greenkeeperop-
gaver har en ansvarlig, men alle laver alt. Også en ansvarlig for at 
opdatere nyheder på Face-Book.. 
Begynderudvalg, HC: Evalueringsmøde afholdes inden sæson-
start. HC så gerne at Kaniner og Prøvemedlemmer blev lagt un-



der en og samme hat. 
Klubhusudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: PS har fremsendt materiale vedr 
handicapregulering på baggrund af turneringsrunder og EDS-
runder. Det kan give anledning til ny rangering af slagnøgler fra 
hul 1 til 18 - men det skal dog ikke sker før hul 13/14 tages i brug. 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: Lav aktivitetsniveau vinter. Juniorudvalg og 
familieudvalg samarbejder om fastholdelse og øgning i antallet af 
miniputter og i samarbejde med Hans-Henrik Larsen. Desuden 
samarbejde omkring de 4 familiesøndage i 2017. 
Turneringsudvalg, HM: HM, JR og Peter Sustmann tilpasser tur-
neringsregler. HM og JR godkender turneringsplan 2017 endeligt. 
Sponsorudvalg, JR:  TEJ indkalder firmaet Sponsornet og JR til 
møde vedr tiltrækning og fastholdelse af sponsorer. 
Familieudvalg, HC: Møde den 3. januar: De godt 20 miniputter 
skal tilbydes undervisning fra 28.4 til 22. 9 hver fredag. Må også 
komme om søndagen med spil på Par 3 banen. H-H deltager og 
er ansvarlig for dette. Skoleeleverne på skolegolf må gerne 
komme og deltage på de 4 Familiesøndage vi afholder i 2017. 
Alle i familieudvalget har meldt sig igen. Alle foldere opdateres 
inden sæsonstart i samarbejde mellem HC og JR. 

13. Orientering fra sekretariatet Bestyrelsen er dækket af bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg. 
Policen er lagt i DropBox 
Hjemmesiden er ved at være færdig, men det er en løbende 
proces hvor der bliver lagt mange kræfter i af optimere i fht. 
Google. 
Opbygningen af Face-Book går mere trægt, men vi arbejder også 
dette og er klar inden sæsonen starter. 
 

14. Eventuelt SB: golfdk har forkerte oplysninger om BGK. SB har bedt om 
opdatering af oplysninger da de ikke er korrekte. SB følger op. 

   

 

 


