
Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag den 16. november 2020 

Deltagere: Finn Ulbæk Andersen (FA), Peter Falk (PF), Martin Høgh (MH), Karin Bancsi (KB), 
Helge Michelsen (HM), Flemming le Fevre (FL), Mads Groth Schousbo (MS), Peder 
Sustmann (PS) 

Afbud: Ingen 

1. Valg af dirigent 

• Martin  

2. Valg af referent 

• Karin 

 

3. Åbne poster (to do opgaver besluttet på sidste bestyrelsesmøde og beskrevet i godkendt referat fra 
mødet)  

• Forslag om vedtægtsændringer til generalforsamling – kommer senere 

• Baneudvalget har fået en deltager yderligere i udvalget - det er blevet Connie Hansen 

• Sponsorudvalget – John Risgaard er blevet formand for udvalget 

• Familieudvalget – Henrik, Kaj, Søren og Frank. Karin går ind i udvalgets bestyrelsesmedlem 
og Mads deltager på familiedagene 

• Juniorudvalget - Kai Kornerup og Rasmus Christoffersen er medlemmer i juniorudvalget  

Åbne poster er gennemgået. 

Bestyrelsesmedlemmerne gennemgår de udvalgstekster der ligger på hjemmesiden og 
opdaterer dem. Når de er tilrettet, sendes de til Finn.   

Regler for betaling af tøj og træning for eliten overgår til Karin Bancsi – eliteudvalget 
kommer med forslag.  

 

4. Budget/resultat opfølgning iht. udsendt materiale af oktober måned 

• Vi er foran på budgettet – det ser godt ud. 

5. Info fra Formand 

• Intet 
6. Info fra FU 

• 2 sæsongreenkeepere i 2021 

• Der er indgået aftale med ny greenkeeper med start den 1. marts  

• FU arbejder videre med planen for organisationsændringen i sekretariatet 

• Anne’s arbejdsopgaver / stilling 



o Stillingen fastholdes på 25 timer. Den medarbejder der rekrutteres skal kunne hjælpe 
Anne med en del af hendes opgaver og omvendt. Det er vigtigt at åbningstiden dækkes 
så hjemmearbejde planlægges så det ikke går udover tilstedeværelse i åbningstiden. 

o Det afdækkes om frivillige kan være en del af sekretariatet og blandt andet dække 
receptionen 

• H-H’s ansættelseskontrakt og deraf vedhængende forpagtnings- og samarbejdsaftale 
o Der er kommet nogle udfordringer i forhold til den 8 måneders ansættelse som HH har 

indgået aftale med Brøndby golfklub frem for den 12 måneders ansættelse der har 
ligget tidligere. FU bemyndiges til at færdigforhandle H-H´s kontrakt med de i 
bestyrelsen faldne bemærkninger. 

• Mail til medlemmer angående frivillig hjælp i klubben  
o God mail - Helge og Finn konkretiserer den 

• Gedas nyhedsmail til medlemmerne  
o Vi har modtaget et notat fra Geddas – formanden kontakter Geddas så der kigges 

fremad og medlemmerne orienteres om banen og fremtiden gennem nyt fra 
chefgreenkeeperen. 

7. Ny forretningsorden til forhåbentlig godkendelse og efterfølgende underskrift  

• Der er en enkelt ændring – den rettes til næste gang og medbringes derefter i papirform så 
den kan underskrives. 

8. Info fra udvalg 

• Sponsorudvalget har haft møde og det resulterede i at John arbejder videre med 
sponsormappen. Der er grund til at få nedskrevne kontrakter/aftaler og få indkaldt 
sponsorerne til møder. De eksisterende aftaler er mangelfulde. Der vil blive forsøgt at 
strikke muligheder sammen om hvilke emner der kan ligge i en sponsoraftale. Forslagene 
vil blive fremlagt bestyrelsen. Medlemmerne vil blive spurgt om de har kendskab til nogle 
der kunne være emner ligesom alle virksomheder i Brøndby og Hvidovre vil blive kontaktet. 
Sponsorplejen skal være god og vi vil gerne opnå klubånd hos sponsorerne. Vi skal være en 
god platform for sponsorerne men vi skal være opmærksom på ikke at spamme 
medlemmerne. 

• Begynderudvalget – der er ønsker til gunstart 9 hulsbanen hul 1 og 11 til 18, hver mandag. 
Der har været evalueret i begynderudvalget og det er gået godt i 2020. Helge sender 
evalueringen til bestyrelsen og ligeledes aktivitetskalenderen. 

• Baneudvalget – der er ansat en greenkeeper, en dygtig golfspiller der gerne vil spille på 
klubbens hold. Der skal også ansættes sommerfugle. Egon Post har lavet et flot forslag til 
teestedmarkeringer. Der er ikke truffet beslutning endnu men baneudvalget arbejder 
videre. Der er lavet en investeringsplan og der er planer for par 3 banen så sikkerheden 
bliver bedre. Baneudvalget kan også godt bruge nogle frivillige der kan være med til at 
samle bolde i hegnet mellem drivingrange og hul 13 – der ligger rigtigt mange bolde.  

• Turneringsudvalget kan ikke være vært ved landsdelsfinalen – det kan de ikke, det ligger 
uden for turneringsudvalget ressortområde. Peter forsøger at beskrive hvordan det kan 
udformes så det ligger indenfor turneringsudvalgets ressortområder. 

• Bygningsudvalget. Greenkeepergården – der startes på renoveringen i marts måned. 
Flemming har også haft samtaler med de interesserede omkring cafedrift. Der kommer et 
oplæg omkring cafedrift og derefter fremlægges det for medlemmerne for en drøftelse. 

9. BGK’s hjemmeside 

• Vi har ingen der har ansvar for hjemmesiden. Peder og Finn har adgang til at lægge ting op så 
ønsker man at lægge ting op så klarer de det. 



10. Adgangsnøgler til klubben 

• Alle bestyrelsesmedlemmer får nøgler til huset – vi henvender os til Anne for udlevering 
11. Adgang til DropBox 

• Finn er i gang med en dialog med Allan fra Smørum om at sikre at alle medlemmer af 
bestyrelsen har adgang til at lægge dokumenter op i dropboks. Finn vender tilbage 

12. Henvendelse fra DGU angående medlemsaktivering i 2021  

• DGU har henvendt sig omkring et projekt om at tiltrække flere medlemmer. Det er et 
projekt hvor vi både skal skyde penge og arbejdskraft ind. DGU, ved Sarah Catrine Wandsø, 
vil komme forbi og orientere dybere med henblik på en beslutning. Uagtet om vi deltager i 
projektet skal vi huske at de frivillige kræfter også skal være bærende i det fremtidige 
arbejde i klubben. Finn sætter en doodle i gang for at finde en dato 

13. Eventuelt 

• Punkt til næste møde – hvide teesteder på Brøndby Golfklub 

• Juniorkontingent – vi skal senere have en drøftelse af sammensætningen af 
juniorkontingentet 

• Der er foreløbigt udstedt 80 vogntilladelser – hvor mange har der været de andre år 

• Forslag om at vi arbejder vi med prioriteringslister – hvad kommer først, hvad vægtes 
højest 

  

 


