
Referat af bestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 klokken 18.00 

1. Valg af dirigent 
a. Finn blev valgt 

 
2. Godkendelse af referat fra den 8. oktober 

a. Referatet er godkendt 

3. Konstituering 
a. Martin er valgt som kasserer – vi overvejer at det fremadrettet vil blive således at kasseren 

også vælges separat på generalforsamlingen. Det kræver en vedtægtsændring – Martin 
kommer med et forslag. 

b. Peter Falk fortsætter som næstformand og ligeledes i turneringsudvalget og byggeudvalget 
c. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer 
d. Flemming fortsætter i byggeudvalget og frivilligudvalget/aktivitetsudvalget 
e. Peder fortsætter som baneudvalgsformand 
f. Formanden undrer sig over at Pro´en og Chefgreenkeeperen ikke sidder i baneudvalget. 

Den ansatte Pro tilbydes at sidde i baneudvalget såfremt Pro´en besidder de fornødne 
kompetencer. Der tages en samtale med Geddas om det er muligt at bruge tid på 
baneudvalget – Ingen ansatte skal dog bruge deres fritid på møderne. Det vil være en god 
ide at der også sidder en kvinde – formanden kontakter kandidater 

g. Helge er bestyrelsesrepræsentant i begynderudvalget 
h. Regel og handicapudvalget – Peder er formand, Helge og Jørn sidder ligeledes i udvalget 
i. Turneringsudvalget Alice Stegmann er formand og Peter Falk er bestyrelsesrepræsentant 
j. Sponsorudvalget – Finn er bestyrelsens repræsentant sammen med Flemming i udvalget - 

John Risgaard tilbydes formandsposten 
k. Familieudvalg – Finn afklarer om Jesper vil fortsætte som formand 
l. Juniorudvalg Mads Groth Schousboe er både formand og bestyrelsens repræsentant. 

1. Der mangler medlemmer til juniorudvalget – Mads afsøger interesserede 
kandidater og melder tilbage til bestyrelsen om hvem der indtræder i arbejdet. 

m. Baneserviceudvalg Carsten Thorsen er formand for udvalget 
n. Begynderudvalg Ole Nielsen er formand  
o. Eliteudvalg Jill Melbye er formand og Karin er bestyrelsens repræsentant i eliteudvalget  

4. Åbne poster 
a. Listen blev gennemgået og opdateres af Peder - Der opfordres til at deadline og ansvarlig 

ligeledes opdateres   

5. Vogntilladelser 
a. Vi fastholder hvad der er besluttet og følger nøje udfaldet. Hvis der er udtalt kritik, så 

genovervejer bestyrelsen beslutningen. 

6. Revidering af forretningsorden 
a. Peder har lavet et forslag til en ændret forretningsorden – det skal behandles på et 

kommende bestyrelsesmøde.  

 

 



7. Personale 
a. Det ønskes at der kan laves en fuldtidsansættelse for en greenkeeper med ansættelse pr. 1. 

marts. Det holdes indenfor det normale lønbudget. Greenkeeperstaben består af Geddas, 
Justas og ønskes udvidet med 1. Bestyrelsen godkender det og FU godkender lønniveauet. 
 

8. Julefrokost 

a. Formanden taler med medarbejderne om hvad der vurderes at være julefrokost/julegave 
egnet for deres skyld.  

9. Vognforbud 
a. Der skal besked ud snarest om udsendelse af besked til medlemmerne (Formanden har 

bedt golfmanager gøre dette asap). 

 Evt. 

 
 
 


