
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 24. april 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 Rasmus-
sen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

  
 

 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 20. marts 2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Vi har sparet på udgifter på banen, men i modsat retning 
trækker færre kontingentindtægter. Skovgaard Vine vil gerne 
ud af deres sponsoraftale. OR afslutter sagen. 

5. Medlemsstatistik OR og JR tilpasser statistikken, idet vi har unødigt mange grup-
per som kan reduceres. JR og Anne-Grethe prøver desuden at 
lave mere statistik over medlemsbevægelserne. 

6. Greenfeestatistik Fremsendt og gennemgået – vi har færre greenfeeintægter 
end budgetteret bl.a pga vejret især i Påsken. 

7. Orientering fra formanden TEJ kontakter advokat for Brøndby Golf ApS for opgørelse over 
udbetaling til tidligere anpartshavere. 

8. Konstituering/opfølgning GF Referatet blev godkendt og bestyrelsen følger op på alle input 
fra forsamlingen. 

9. Indgåelse af ny aftale med bank TEJ: Bestyrelsen gav bemyndigelse til  TEJ og OR til at indgå ny 
aftale med banken, eller i givet fald IKKE at indgå en aftale – 
for eventuelt at prøve en anden bank. 

10. Golfens Dag 30. april Afbud fra Helge og Tage. JR sender ny arbejdsliste ud. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: rekord mange til træning. God stemning om-
kring holdene. 
Baneudvalg, SB: Ny opbevaring af buggies til sikring mod tyveri 
og hærværk er ved at blive etableret. Infoskiltet hul 1 bliver 
fjernet. Vi har ikke fået afklaring fra kommunen på tilladelse til 
bekæmpelse af svamp. SB og HM har haft møde med Morten 
Backhausen vedr. dårlige betaler og registrering. DGU og DIF 
arbejder på sagen. 
Begynderudvalg, HC: Møde i begynderudvalget som start på 
sæsonen idag d 24. april. Første match for Kaniner den 1. maj. 
Klubhusudvalg, HM: Arbejdsdagen for frivillige gik fint og næ-
sten alle opgaver blev nået. Nye opgaver: buggierum males og 
de sidste vinduer i klubhus males. 
Regel- og handicapudvalg, HM: Nye golfregler er til debat men 
endnu ikke vedtaget. 
Byggeudvalg, PF: Greenkeepergårdens renovering i gang i maj. 
PF har søgt kommunen om tilskud til vedligehold af admini-
strationsbygning og afventer afgørelse. 
Juniorudvalg, JKL: 5 kom til træning første onsdag, og 3 miniju-
niorer til fredagstræning. 3 til spil på par 3 søndag. Én gang om 
måneden spille med H-H på banen. JKL håber og tror på flere 
deltagere når vejret arter sig. 



Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: 2 nye sponsorer: The Green Vision og 
Dansk Ventilationsrens 
Familieudvalg, HC: Vi er klar til ny sæson. 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet Bestyrelsen besluttede at sælge Trackman. SB sørger for det 
praktiske salg og kontakt med leasingselskab. 
Bestyrelsen opfordres til at dele på Facebook og lave opslag. 
Hul 9 som Par 3 i vækstfasen blev forkastet 

13. Eventuelt HC: Det var en god artikel til Hvidovre Avis om Golfens dag og 
Prøvemedlemskab. 
Bestyrelsen vedtog at opsige lejen af kolonihavegrund 
Personale mod bestyrelsen den 28. maj 
Næste bestyrelsesmøde 29. maj og 19. juni 
Julefrokost 24. november 

   

 

 


