
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet den 18. juni 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: OR og HC 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 23. maj 2018. 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åben poster blev gennemgået og tilpasset 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Vi følger i store træk budgettet, og likviditeten er tilfredsstil-
lende. 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået. Bestyrelsen besluttede at 
sætte stort banner op på greenkeeperbygningen. 

6. Greenfeestatistik Greenfeestatistik blev gennemgået: vi er lidt over budget i 
maj, men halter efter totalt efter det våde forår med periode-
vis lukket bane. 

7. Orientering fra formanden Intet at bemærke 

8. Evaluering overordnet strategi Bestyrelsen vil drøfte den overordnede strategi på efterårets 
seminar – en strategi for banen, træningsområder, udenoms-
arealer, bygninger, mad&drikke, økonomi, nye medlemmer, 
fastholdelse af medlemmer. JR laver oplæg til diskussion på 
seminaret. 

9. Tøj elite og junior JR laver oplæg på forhold for elite og junior omkring tøj, træ-
ning, tilskud. JR  og JKL holder møde med Sport-direct vedr 
2019. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, SB: Medarbejder fra kommunen klipper rough. 
Hul 13-14 nu med 20 cm. muld. Dræn-render og faskiner er 
gravet ned. Anlægsarbejder og såning færdigt inden 1. juli. 
Flere frivillige søges til bunker-rivning. 
 
Begynderudvalg, HC: JR tog ordet: de første kuld prøvemed-
lemmer er færdige – 30 i alt. 40 nye er i sving. Vi har i alt fået 
35 nye medlemmer i år – vi skal gerne nå det dobbelte. 13 af 
de første kuld på 30 er meldt ind. 
 
Aktivitetsudvalg, HM: Sørge for at fjerne den gamle trappe på 
hul 11. Greenkeeperne sørger for at få jord på. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
 
Juniorudvalg, JKL: Brug af juniorrum må gerne være med an-
dre da juniorer meget sjældent benytter det.  
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 



 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

11. Orientering fra sekretariatet Golfens Dag 26. maj havde 2 deltagere. 
JR har spurgt GolfBox om man ikke kan få op til 4 spillere m 
navn og slag på scorekortet, men det er ikke muligt. Det er 
heller ikke muligt at få statistik på antal gæstespillere med ra-
bat – det kræver en individuel gennemgang af greenfeebogen 
– dag for dag, starttid for starttid. 
JR har haft møde med Diabetesforeningen, som er interesse-
ret i at samarbejde i 2019 
Bestyrelsen accepterer individuelle aftaler om betaling af kon-
tingent for nye medlemmer 
FB-kampagne Sverige er blevet set, men har ikke afstedkom-
met konkrete besøg fra vores samarbejdsklubber. 
Sekretariatet får kommunal hjælp af medarbejder i arbejds-
prøvning 2 x 2½ time pr uge 
Sustmann takkede bestyrelsen for vin i anledning af 70 års 
fødselsdag. 
JR og Sustmann er færdige med plan for række- og klubme-
sterskaber. 

12. Eventuelt 2018: 
Arbejdsweekend 11. august, bestyrelsesmøde 20. 
august, 31. august sponsormatch(?), frivillig turne-
ring og spisning den 15. september (afbud fra SB og 
JR), bestyrelsesmøder 17. september, 15. oktober, 
19. november, strategi 25. november, julefrokost: 
(Doodle alle 2 sidste fredage og lørdage i november, 
og 2 første fredage/lørdage i december), bestyrel-
sesmøde 17. december 
2019: 
21. januar, 18. februar, 18. marts, Generalforsam-
ling 27. marts. 

   

 

 


