
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 19. februar kl. 17:00 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen (HC), Peter Falk (PF), 
Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud: Ole Rasmussen 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

HC blev valgt 

2   Regnskab 2017 
Budget 2018 

TEJ orientererede i Oles fravær kort om regnskab 2017 som 
endte med et lille overskud. I budget 2018 forventes et over-
skud på kr. 50.000. I budgettet er der regnet med 70 nye med-
lemmer som ikke betaler indskud. Vi har desuden budgetteret 
med nye beplantninger for kr. 120.000 i alt. TEJ og OR kigger 
på indkomne budgetforslag fra alle udvalg i klubben. 

3. Generalforsamling 
 

TEJ har modtaget input fra baneudvalg, begynderudvalg, fami-
lieudvalg og byggeudvalg. Foreløbige dagsorden for GF er ved-
hæftet. Indkaldelse senest 28. feb incl revideret regnskab. 

4. Godkendelse af referat fra mødet 
den 15. januar 2018 

Referatet blev godkendt 

5. Åbne Poster JR gennemgik og opdaterede Åbne Poster. 

6. Medlemsstatistik Intet at bemærke 

7. Greenfeestatistik Intet at bemærke 

8. Orientering fra formanden TEJ har været i kontakt med repræsentanter fra kommunen. 
TEJ og PF vil forsøge at mødes med Kent Magelund. 
Møde afholdt mellem HH, PF og TEJ: Elite- og juniorudvalg øn-
sker synlighed hvad der er planlagt til træningen. HH laver op-
læg. Evaluering efter 1 måneds træning. Antal af træninger til-
passes antallet af deltagere i træningen. Træning for fuldtids-
medlemmer fortsætter. 

9. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde i eliteudvalg samtidig med bestyrelses-
møde vedr træning og indhold i træning 2018. 
 
Baneudvalg, SB: Sommerfugl med tilskud fra kommunen. Hvis 
plantning af træer vedtages skal det udføres på dagen for fri-
villige den 7. april. Ny palisadevæg er etableret v 8. green. 
 
Begynderudvalg, HC: Susanne HC og Ole fra begynderudvalget 
har tidligere været på kurset ”den gode begyndelse”. Begyn-
derudvalget bruger stort set allerede de værktøjer som bliver 
nævnt 
 
Møde i begynderudvalg. Stor opgave i 2018 for at få nye spil-
lere i gang og især få dem som aktive medlemmer som føler 
sig som en del af klubben. 
 
Klubhusudvalg, HM: møde start marts. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Ansøgning om lynaflederskur fremsendt via 
kommunens hjemmeside. 
 



Juniorudvalg, JKL: Korrespondance med HH om træningsplan 
om hvor man mødes, indhold i træning mm. Feedback efter 
træning. Søndagstræning den 25. februar og 4. marts. 
 
Turneringsudvalg, HM: Møde i uge 11. 
 
Sponsorudvalg, JR: Datoer fastlagt – sponsormatch den 24. 
juni. 
 
Familieudvalg, HC: Møde afholdt – grupperne deles ind i 
voksne og børn. Fransk Wintzentsen har meldt sig som hjæl-
per i udvalget. 
 
 

10. Orientering fra sekretariatet Grusvej til greenkeeperbygning mm. er forbedret 
Svenske aftaler – JR har indgået aftaler med i alt 15 svenske 
klubber. Aftalen betyder 25% rabat på hinandens baner. 
Den nye baneguide ”GLFR” er under udarbejdelse og findes 
både som en APP og i trykt eksemplar. 
Alle vores brochurer bliver redigeret til 2018 version og ge-
nomtrykt. 

11. Eventuelt Foreningsfest 2. marts, bestyrelsesmøde d tirsdag d. 13. 
marts kl 17.30. Repræsentantskabsmøde 17. marts, Ge-
neralforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.30, be-
styrelsesmøde 16. april, Golfens Dag 22. april, bestyrel-
sesmøde 14. eller 28. maj? 

   

 

 


