
Referat af bestyrelsesmødet den 17. maj 2021 
 
Deltagere: Formand Finn U Andersen, Revisor Martin Høgh, Næstformand Peter Falk, Helge Michelsen, 
Mads Schousboe, Flemming Le Fevre, Peder Sustmann, Karin Bancsi 
 

1. Valg af dirigent 
o Martin 

 
2. Valg af referent 

o Karin 
 

3. Regnskab 2021  
o Det ser fornuftigt ud. Der er nogle udfordringer i forbindelse med sygdom i sekretariatet 

men der er ingen overraskelser.  
 

4. Åbne poster (to do opgaver) 
o åbne op for toilet i sekretariatet – der bliver lavet en byggeansøgning med henblik på en 

byggetilladelse 
o Spil på vinterbane – der er kommet oplæg fra baneudvalget. Der spilles med skildpadder og 

der skal stilles med lægeerklæring. Spil på vinterbane sættes på som punkt på et 
strategimøde 

 
5. Vision og Strategi 

o Der er fremsendt forslag til strategi der behandles videre på et strategimøde 
o Vi står i en særlig situation lige nu hvor det handler om at få løst de vigtigste opgaver som 

blandt andet indeholder at byde velkommen til vores nye medlemmer og passe godt på de 
eksisterende medlemmer. 

o Vi stiler mod et strategimøde i august 
 

6. Café 
o Lin og White har overtaget automaterne fremover 
o Det er lykkes at få fat i ingeniørerne – men der er stadig usikkerhed om hvorvidt der skal 

være et brandtæppe eller ej. Uanset brandtæppe eller ej så kører vi på og sætter det i 
gang. 

 
7. Info fra Formand 

o Kommer under de andre punkter 
 

8. Info fra FU 
o Ny medarbejder i sekretariat Det vurderes at vi nu som situationen har udviklet sig i 

sekretariatet er nødvendigt at ansætte en ny  i et vikariat. 
o Medlemstilgang (og kapacitet) Mange nye prøvemedlemmer 8 hold i gang. Vi har en 

træningsmæssigt udfordring /flaskehals 
o Greenfee priser ifm. andres klubarrangementer (Golfine/Jernene etc.) Alle betaler kr. 100 pr 

gæst til disse arrangementer. Vi skal have en beslutning om dette for det kommende år 
o Hole in one erkendtlighed fra BGK - Klubben er allerede tilmeldt DGU ordningen og Peder 

Sustmann har i flere år indberettet til DGU, så det fortsætter vi med 
 

 
 



 
 

9.  
o Ny kontingenttype (Martin) - trukket 
 

10. Info fra Udvalg 
Herunder bl.a.: 
o Baneudvalg 

o Backtees – bestyrelsen har efter konstituering besluttet, at de ikke etableres for 
nuværende – banen prioriteres  

o Den lille traktor er gået i stykker – der kan ikke hæftes redskaber på. Vi får et tilbud på 
hvad det koster at få den repareret. 

o Der er møde med kommunen omkring de nyttehaveejere der er utilfredse med vores 
poplers højde ved hul 11.  

o DGU-konsulenten har været forbi og set på greens og fairways – den ser pæn ud. 
Rapport ligger på hjemmesiden 

o Dame tee på hul 13 bliver åbnet på torsdag den 20. maj 
o Der bliver proppet teesteder i denne uge 
o Møde med forsikringsmægler om nyt tilbud på forsikring af maskiner og andet, vi har 

forsikret hos Tryg 
o Der er kommet forslag om, at overgangen på hul 13 gøres bredere. Baneudvalget 

kigger på det 
o Affaldssortering – det foretages ikke på banen men skraldespandene er til restaffald. 

Helge Har skaffet piktogrammer, som greenkeeperne sætter op. Alt andet tages med 
ind – vi drøfter det senere 

o  
o Rapport fra Banekontroludvalg  

o Der har været enkelte episoder. Der mangler pitch fork i lommen – nogle gæster har 
ikke dokumentationen i orden men ikke noget graverende. Det kunne ønskes at 
boldene blev pakket lidt bedre så det blev 4 bolde og ikke for mange 2 bolde ind i 
mellem 

o Der ligger stadig veste til bestyrelsesmedlemmer, der ikke har hentet 
o Der fiskes på hul 12 – vi hjælper i bestyrelsen med at reglerne håndhæves. Helge 

tømmer søen 
o Der bliver skrevet til Vallø golfklub om at deres medlemmer mangler at have 

bagmærker og årsmærker 
o Ønske om at der også fokuseres på hurtigt spil 

o Juniorudvalg 
o Der er mange juniormedlemmer – det kører fint med stort engagement 
o Juniorerne har været ude og spille deres første match 
o Der er købt poloer til dem der spillede match 
o Der kører Road to Himmerland på hul 11 – vi spiller om billetter men det er primært for 

at støtte juniorerne. Vi skubber på dem vi spiller med i denne uge om de vil støtte den 
virtuelle turnering med et beløb. 

o Eliteudvalg 
o Der har været 1. runde i Danmark turneringen  

o Sponsorudvalget 
o Der bliver arbejdet på at skaffe flere sponsorer – der arbejdes med at lave nogle events 

hvor sponsorerne inviteres til match 
o Golfeksperten – er ny sponsor på fødselsdagsturneringens præmier 



o LIDL bliver spurgt om de vil sponsere nye juniorsæt 
o Begynderudvalget 

o Kører fint – de nye bliver samlet fint op 
o Byggeudvalget 

o Der er udfordringer med overdækningen på terrassen bag ved klubhuset – vi har lavet 
et overslag og ser om der kan findes midler til at reparere 

o I forbindelse med renoveringen af greenkeepergården skal der også laves ændringer i 
gården hvor de parkerer vognene 

o Der er også udfordringer med afstanden mellem buggyrum og klubhuset – der arbejdes 
videre 

 
11. Generalforsamling 2021 

o Flytning af datoen (til den 23. september) 
o Den er accepteret 

o Indkaldelse, regnskab 2020, budget 2021 og øvrigt materiale (Præsentation) 
o Indkaldelsen er klar 

o Ny revisor (Martin) 
o Vi er ikke tilfredse med den eksisterende revisor – vi mener ikke at arbejdet bliver 

udført tilfredsstillende.  Vi finder en ny som vi underretter generalforsamlingen om. 
o Huskeliste Generalforsamling findes her: z/Brøndby golfklub/huskeliste til generalforsamling 
o Peter Falk ønsker at træde ud af Bestyrelsen og træder ud med virkning fra nu – alle takker for 

indsatsen 
 

12. Eventuelt 
o Kommunikation  

o Vi drøfter kommunikation under strategi 
o FB annoncering 

o Forslag om at køre kampagner under forskellige emner – vi kører en med greenfee 
spillere og familiegolf 

o Hjælp i sekretariatet 
o De vil gerne have telefonnumrene på bestyrelsesmedlemmerne så de kan kontakte os – 

det får de 
o Tovholder på bestyrelsesmatchen den 27. juni 

o Peter Falk arrangerer og deltager 
o Årshjul 

o Vi sætter et fast punkt på dagsordenen – årshjul 
o Egon Post 

o Laver skilte til toiletter, klubhus oa. Vi skal huske at der også skal skiltes med café. Vi 
bestiller også et skilt med juniorrum 

o Vi har et medlem der er arkitekt der gerne vil hjælpe os med tegninger, hvis der er behov 
o Flemming kontakter ham med henblik på etablering af handicaptoilet 

o Næste bestyrelsesmøde 21.06.21 
o Afholdes fysisk 

 


