
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 27. februar 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 Ras-
mussen (JR).  
 
Afbud: HM 
 
Gæst:  
 
Afbud:  
 Dagsorden   

 

Referat 

  
 

 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 23. januar 2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

3. A Budget 2017 Budget for 2017 blev gennemgået med få mindre korrektioner 
og efterfølgende vedtaget. Budgettet sendes ud samen med 
referat af dette bestyrelsesmøde. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Budgetopfølgning på januar og februar sker på bestyrelsesmødet 
den 20. marts. 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev udleveret og gennemgået 

6. Greenfeestatistik Greenfeestatistik blev udleveret og gennemgået 

7. Generalforsamling 2017 d 29. 
marts kl 18.30 

Dagsorden er klar og udsendes senest 3 uger før sammen med 
revideret regnskab ihht. klubbens vedtægter. 

8. Simulatorgolf Bestyrelsen var enige om ikke at kunne tilbyde Copenhagen Golf 
Indoor plads i klubhuset af flere årsager. Dels er der ikke til-
strækkelig plads da vi selvbruger selv lokalerne, og endelig er der 
fare for indbrud og hærværk mm. JR giver besked. 

9. Krolf Bestyrelsen besluttede ikke at ville satse på Krolf da det blandt 
andet fjerner fokus fra almindelig golf og desuden kræver tid og 
plads. 

10. Orientering fra formanden TEJ meddelte at han desværre er forhindret i at deltage på Gene-
ral Forsamlingen. Næstformanden PF er stedfortræder og frem-
lægger formandens beretning. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: intet at bemærke. 
Baneudvalg, SB: har søgt om sprøjte tilladelse mod svamp i sam-
arbejde med DGU (Thomas). Greens forventes ikke at være op-
timale før ultimo maj. Greens skulle have haft behandling efterår 
med blandt andet dybdeluftning for at fjerne fugt i overfladen.  
 
Benjamin er ansat som voksenelev. Greenkeeperne kan selv 
redigere på hjemmesiden.  
 
En arbejdsdag er fastlagt for klubbens medlemmer til at tage sig 
af klubhus, nærområder og driving range. 
 
Begynderudvalg, HC: Møde om Kaniner og Prøvemedlemmer 
onsdag den 1. marts som start på ny sæson. 
 
Klubhusudvalg, HM: Intet at bemærke 



 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke. 
 
Byggeudvalg, PF: Energinet og højspændingsmaster: Højspæn-
dingsledningerne ikke graves ned foreløbigt. Afgift på bagrum da 
det hos kommunen er rubriceret som ”lager”: PF søgt om frita-
gelse som kommunen har hjemmel til for foreninger. 1,8 millio-
ner i erstatning for greenkeepernbygning. Start renovering af 
greenkeeperbygning starter formentlig april 17 og færdigt okto-
ber 17. Faciliteterne kan bruges i fuldt omfang under renoverin-
gen. PF og greenkeeperne skal i løbende dialog mens arbejdet 
pågår for at sikre at alle fejl og skader repareres. 
 
Juniorudvalg, JKL: .Træning onsdag for juniorer og fredag for 
miniputter, samt søndag m spil på Par3 sammen med Hans-
Henrik. 
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Ny sponsor er med – åbningsmatch d. 28. 
april. SB deltager på bestyrelsens vegne. 
 
Familieudvalg, HC: 4 Familesøndage – miniputter deltage i træ-
ning for juniorer. Skoleelever som har golf er ligeledes velkom-
men til Familiegolf og juniortræning. 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet Juniorturnering den 3. juni. JKL har ansvaret, men der er flere 
hjælpere ligesom DGU selv stiller med 1 dommer og turnerings-
leder. 
Regler og vinsmagning 4. marts bliver udsat pga for få tilmeldin-
ger. 
 
 

13. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er den 20. marts 2017. 

   

 

 


