
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 15. januar 2018 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 18. december 
2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR: Materiale til revisor er stort set færdigt på nær 
meget små justeringer. Ekstra el-forbrug på kr. 20.000 
pga renovering greenkeeperbygning hensættes i 2017 
regnskabet. Herefter ligner det et overskud omkring 
60.000 kr i 2017. 
Budget 2018: Foreløbige budget blev gennemgået, 
men der forestår et arbejde med at vurdere antallet af 
nye medlemmer. Og udgifterne skal tilpasses. 
Indskud fjernes – tidligere medlemmer, skal dog be-
tale indskud (for at forhindre hyppige klubskift). 50 
pladser uden indskud foreløbig. Vigtigt/en forudsæt-
ning at klubbens medlemmer/ambassadører aktiveres 
for at nå tilstrækkeligt med nye medlemmer (70 stk) 
hvilket er meget ambitiøst. 
 
Fremover skal alle foreninger som modtager offentlig 
støtte offentliggøre regnskab. Vi vælger den ”lille” 
model med et komprimeret skema, som kommunen 
fremsender. 
 
Mobilepay kun i nødstilfælde, da det administrativt er 
lidt bøvlet. 

 

5. Medlemsstatistik Blev gennemgået 

6. Greenfeestatistik Udsat til næste møde 

7. Orientering fra formanden HC, TEJ og HM deltager i Kommunens foreningsaften. 
HM skal dog først undersøge om det er muligt at del-
tage. 
TEJ og SB deltager i repræsentantskabsmøde med DGU 
d. 17. marts. 
Cookie-politik på hjemmesiden er lovlig, men ikke let-læ-
selig. TEJ retter til. 

8. Generalforsamling 2018 I 2018 er OR, HC og JKL på valg. Formanden er på valg 
hvert år. Foreløbig dagsorden for GF blev gennemgået. 
Alle udvalg skal komme med oplæg for deres område til 



brug for formandens beretning, eller alternativt selv 
fremlægge udvalgets meritter i 2017. 

9. Klubmesterskaber og turne-
ringsplan 2018 

Klub- og rækkemesterskaber: Bestyrelsen har godkendt 
oplægget fra Peder Sustmann og JR. HM taler med 
Alice/turneringsudvalget og vender tilbage til bestyrel-
sen inden 21. januar. Turneringssudvalget, Peder og JR 
holder evt. møde efterfølgende. Alternativt holder se-
kretariat både klub- og rækkemesterskaber med hjælp 
fra frivillige. 
 
Turneringsplanen blev godkendt med følgende ændri-
negr: Flyt frivillig turnering fra den 21. juli til 8. septem-
ber og hulspil til 1. og 2. september. Regionsmatcher føl-
ger senere. De 4 Familiesøndage lægges ind, samt 2 
Sponsordage og endelig spiller personalet mod bestyrel-
sen den 9. juni. 

10 Prøvemedlemmer – JR/PF/HC 
 

HC motiverede det fremsendte oplæg udarbejdet af HC, 
PF og JR. Oplægget blev vedtaget. 

11 Differentieret Greenfee 2018 
JR/TEJ 
Golfhæftet 

TEJ motiverede det fremsendte forslag udarbejdet af TEJ 
og JR. Oplægget blev vedtaget. 
 
Bestyrelsen ønsker fortsat ikke at indgå aftale med Golf-
hæftet. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Dameholdet er kommet med I DS.  
 
Baneudvalg, SB: Kursus med DGU –DGU har udviklet 
APP, så man kan se spillernes spil på banen (hvor de spil-
ler). Desuden orientering om regler for brug af sprøjter, 
samt registrering heraf i journaler. Træer beskæres pt på 
hul 10. 
 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
Klubhusudvalg, HM: Møde i udvalget i februar. Oplæg og 
tilbud modtaget fra Kalle på træer mm omkring klubhus. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Olietank skal udskiftes – Arne har fjer-
net væg. Tilskud til udskiftning søgt hos kommunen. Sta-
bilgrus modtaget fra kommunen til P-plads. Alle tagren-
der renset af kommunen på alle bygninger. JR beder 
kommunen om at udbedre grusvejen op til greenkeeper-
bygningen. 
 
Juniorudvalg, JKL: JKL har bedt om juniortræning to hele 
dage i februar og marts. Rasmus far, Thomas, er med i 
juniorudvalg. Juniorhold er tilmeldt holdturnering. 
 
Turneringsudvalg, HM: Er behandlet andet steds. 
 



Sponsorudvalg, JR: 2 sponsordage lægges ind i turne-
ringskalenderen 
 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

11. Orientering fra sekretariatet Bestyrelsen vedtog at arbejde for at få frivillige donatio-
ner til klubben. Såfremt det lykkes, kan klubben, i hht. §8 
A og/eller 12 stk 3i Ligningsloven, søge om at få moms 
retur. 
 
JR forsøger at indgå greenfeeaftaler med svenske baner 
(Skåne) med 25% rabat på greenfee. 
 

12. Eventuelt Bestyrelsesmøder d. 19. februar (afbud fra OR). For-
eningsfest 2. marts, bestyrelsesmøde d tirsdag d. 13. 
marts kl 17.30. Repræsentantskabsmøde 17. marts, Ge-
neralforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.30 
(indkaldelse sendes senest 1. marts incl. revideret regn-
skab), bestyrelsesmøde 16. april, Golfens Dag 22. april. 

   
 

 


