
 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober 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 11. september 
2017. 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR gennemgik hovedlinjerne i budgetopfølgning 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået.  

6. Greenfeestatistik Greeenfeestatistik blev gennemgået og antallet af 
greenfeegæster i august og september har overgået 
budgettet bl.a. takket været det gode greenfeetilbud. 

7. Regionsgolf og gratis 
bolde/træningsrunder 

Regionsgolfere har fri bolde til opvarmning.  Ingen gratis 
prøverunde. Divisionsgolfere har fri bolde og en gratis 
prøverunde. 

8. Hold SB Punktet blev drøftet og PF gør sine overvejelser omkring 
hele eliten til næste bestyrelsesmøde, som herefter ta-
ger træffer beslutning. 

9. Dårlige betalere – møde DGU SB og HM orienterede om møde med DGU vedr med-
lemmer som dårligere betalere. Det er ikke muligt at 
sammenkøre registre mellem klubberne, da det er ulov-
ligt. OR taler med Anne om procedure for dårligere beta-
lere som præsenteres for bestyrelsen. 

10. Efterårsseminar, julefrokost, 
DGU-møde 9. januar 

Kilden er bestilt – mødetid 9.00. Afslutning ca kl 16. JKL 
sørger for morgenmad. PF sørger for kaffe og smørre-
brød fra Brøndby Forsamlingshus kl 8.30. Julefrokost 
gennemføres på Cafe Lindevang - JR bekræft. 

11. Evaluering klubmesterskaber SB og TEJ afholder møde m Sustman og Co vedr klubme-
sterskaberne – oplæg vedr 2018 afleveres til bestyrel-
sen. 

12. Orientering fra formanden Aktivitetsdag med personalet efterfulgt af spisning. 
Møde Vallø vedr fritspilsaftale – TEJ og JKL deltager. 
 
Regionalmøde tirsdag d 31. okt. OR og TEJ deltager. 

13. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Oplæg vedr udtagelseskriterier er ud-
sendt. Møde afholdt – referat endnu ikke udsendt. 
 



Baneudvalg, SB: Banen er lukket. Teesteder bliver prik-
ket i øjeblikket. Greenkeeperne afspadserer løbende. Af-
slutningsmatch søndag d. 29.10 aflyst pga vand. JR sen-
der mail til alle medlemmer, skriver på FB og hjemmesi-
den. 
 
Hul 13/14: arbejdet er indstillet pga vand. 
 
Begynderudvalg, HC: Afslutningsmatch blev aflyst pga 
vand. 
 
Klubhusudvalg, HM: Rosenbed rundt om terrasse ordnes 
med Kalles hjælp. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Renovation af taget i administrations-
bygning er i gang. Tilbud på udskiftning af olietank mod-
taget. Et tilbud yderligere på lynafleder skud kommer fra 
Uni-Pro. På greenkeepergården er arbejdet udvendigt 
færdigt. 
 
Juniorudvalg, JKL: Thomas, Rasmus far, er kommet med i 
juniorudvalg. 
 
Turneringsudvalg, HM: Knud og Connie er stoppet i tur-
neringsudvalget.  Der bør komme to nye med i udvalget. 
HM søger efter 2 nye. 
 
Sponsorudvalg, JR: Ny sponsor til hole in one 
 
Familieudvalg, HC: Lukket ned for sæsonen. Udvalget af-
holder evalueringsmøde i vinter. 
 
 

14. Orientering fra sekretariatet Damehold i kvalifikationsrækken tilmeldt for sent, men 
er på venteliste. 
Baneguide genoptrykkes så vidt muligt med kommunen 
hjælp 

15. Eventuelt Foreningsmøde 2. nov. (HC deltager). Strategiseminar 5. 
november, bestyrelsesmøde 20. november, Julefrokost 
24. november, bestyrelsesmøde 18. december, DGU-
møde 9. januar, bestyrelsesmøde 15. januar, 19. februar. 
Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018.  

   
 

 


