
Referat af bestyrelsesmødet den 19. april 2021: 
 
Deltagere: Finn U. Andersen (FA), Peter Falk (PF), Karin Bancsi (KB), Helge Michelsen (HM), Flemming le 
Fevre (FF), Mads G. Schousboe (MS), Peder Sustmann (PS) 
Afbud: Marting Høgh (MH) 
 

1 Valg af dirigent 
o Peder 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab 2021  
o Ingen bemærkninger – det ser fornuftigt ud 

 
4 Åbne poster (to do opgaver) 

o Gennemgået 
 

5 Vision og Strategi 
- De enkelte udvalg gør sig tanker om det område de er ansvarlige for og beskriver dem. Vi 

samler dem til så det kan indgå i vores strategiseminar og indgå i det kommende arbejde 
omkring udvikling af vision og strategi for Brøndby golfklub. Input fremsendes til Finn inden den 
9. maj. 
 

6 Café 
- Brøndby Kommunes holdning 

o Kommunen er positiv overfor tanken. Brøndby kommunes samarbejdspartner siger at 
der mangler brandtæppe og en branddør – der er stadig nogen usikkerhed om hvorvidt 
det er korrekt, men det undersøges. 

- Forpagtningsaftale 
o Der er lavet endeligt udkast til forpagtningsaftale. Vi kan ikke underskrive aftalen før 

udeståender med brandtæppe og dør. 
- Ombygning 

o Vi er klar til at bygge om men afventer de endelige restriktioner 
- Åbning 

o Det er usikkert om det kan blive den 6. maj med baggrund i ovenstående udeståender 
 

7 Sekretariatet 
- Vi har stadig udfordringer i forhold til løsning af arbejdsopgaverne i klubben. Der er god hjælp 

fra de frivillige og der er bestyrelsesmedlemmer der løfter en stor del af de administrative 
opgaver. Vi kan ikke løse opgaverne med de eksisterende ressourcer så vi skal se på hvilken 
profil der er nødvendigt at tiltrække. 
 

8 Golfens Dag (25. april) 
- Der sættes reklamer i 4 forskellige aviser så vi er dækket helt ned forbi Solrød og ud forbi 

Glostrup så vi mener at hele vores rekrutteringsgrundlag er dækket af. Der er kørt Facebook 
kampagne sammen med DGU. Og vi var blandt de 10 klubber der havde fået flest tilmeldinger – 
vi forventer at vi derigennem når 100.  Der er 33 tilmeldte frivillige og derudover juniorer og 
eliten. John fra sponsorudvalget har lavet en aftale med Rema på Vallensbækvej om nogle gode 



priser til pølser og tilbehør. Der er en lang række praktiske ting der skal på plads i løbet af ugen.  
Ambitionen er at 50% af de tilmeldte ender med at blive prøvemedlemmer 

 
9 Info fra Formand 

Herunder bl.a.:  
- DGU’s repræsentantskabsmøde er udsat til den 26. juni  

o Vi melder tilbage til Finn hvem der har mulighed for at deltage 
- Temamøde Brøndby Kommune: Rekruttering af frivillige  

o Der ligger et godt signal i at vi deltager. Peder deltager i morgen i et møde med 
Kommunen omkring 60+  
Karin deltager i temamødet. 

- Hvordan får vi adgang til klubbens z-drev? 
o Punktet behandles senere så vi får adgang 

- Annoncekampagner via Generaxion 
o Der er lavet en tidslinje omkring annonceringer. 

Vi skal hver især se på de forslag, der pt. ligger til kampagner, og komme med forslag til 
et par stykker mere 

- Medlemsforslag ang. Greenfee spillere (Susanne Kjellerup)  
o Vi har et prisleje der er meget billigt i forvejen og tidligere opgørelser viser at halvdelen 

af greenfeegæsterne spillede med rabat. Det er et voldsomt indtægtstab og derfor 
ønsker vi at vi fortsætter med strategien om at vores greenfee fortsat skal være lavt og 
at vi derfor ikke skal give rabat. 

 
10 Info fra FU 

Herunder bl.a.: 
- Forsikringssagen omkring vandingsanlægget (Peter) 

o Arbejdet på anlægget opdeles i forsikringssag for sig og andet arbejde for sig.  
- Ny kontingenttype (Martin) 

o Afventer næste møde 
 

11 Info fra øvrige Udvalg 
Herunder bl.a.: 
- Kontingenter og aldersgrænser for juniorer 

o Kontingenterne er uændret for 2021. Prisen for juniorerne forventes at blive reguleret 
fra 2022 sæsonen. Træningen er startet op den 6. april – der er mange nye medlemmer 
– bedsteforældre kommer med børnebørnene og alle golfspillende juniorer undtaget 2 
er mødt frem. Der er lavet en justering af træningsplanen fordi der møder så mange 
frem. Planen er at der skal gives 2 træningsdage om ugen + søndagstræning. Vi har 
sammensat det første juniorhold der skal spille juniorturnering i maj.  Der er god 
opbakning også fra forældrene. 

- Frivillig arbejdsdag lørdag den 27. marts (evaluering) 
o Dagen gik rigtigt godt. God stemning og der blev nået alt det vi havde sat os for. Godt 

koncept – lad os fortsætte. Helge og Karin laver et forslag til et bruttokatalog omkring 
opgaver til senere behandling på et kommende bestyrelsesmøde 17. maj. 

- Nye sponsorer 

o Der er en aktiv formand for sponsorudvalget – tak for det       der er kommet 
Rema1000, Uni pro og Dall revision med teestedsponsoreringer og Nybolig er også et 
varmt emne på en ny sponsor med stor interesse i mange områder. Ok benzin har også 



bidraget med sponsorat og GolfExperten vil også gerne bidrage med et sponsorat 
omkring en klubturnering. Der er stor aktivitet i udvalget. 

- Omdøbning af Begynderudvalg til Kaninudvalg og oprettelse af nyt Begynderudvalg 
o Der er afholdt møde og udvalget har nu skiftet navn til Kaninklubben. Alle skriv rettes 

til. Faddergruppen er kigget igennem og der findes personer til et begynderudvalg. 
- Baneudvalget 

o De nye medarbejdere er faldt godt til og chefgreenkeeperen er glad       Der er leaset 
en ny traktor og den er super god. Vores gamle traktor er sat til salg og vi har fået en 
god pris for den – 52.00 minus salær. Der kommer en ny greenklipper i slutningen af 
maj måned. Fairways er blevet vertikalskåret. Greenkeepergården – renoveringen går i 
gang i slutningen af maj måned og det forventes at arbejdet er færdiggjort i august 
måned. Vi skal have planlagt matchen mellem bestyrelse og medarbejder. 

- Turneringsudvalget  
o Skal i år stille turneringsvagter til rådighed for danmarksturnering og klubmesterskab. 

Turneringsudvalget opfordrer eliteudvalget til også at være en del af engagementet i 
klubmesterskabet. Karin tager det med på eliteudvalgsmødet. 

 
12 Generalforsamling 2021 

Herunder bl.a.: 
- Flytning af datoen (til den 20. maj) 

o Vi tror ikke på at det vil være muligt at gennemføre generalforsamling i maj. Finn finder 
andre datoer 

- Indkaldelse, regnskab 2020, budget 2021 og øvrigt materiale (Præsentation) 
o udsat 

- Huskeliste Generalforsamling findes her: z/brøndby golfklub/huskeliste til generalforsamling 
o Udsat 

 
13 Evaluering af spil om vinteren 

o Det har haft en gavnlig effekt at bruge ”skildpadderne” og det foreslås at det fortsætter. 
Det foreslås at der ikke tildeles banetilladelser medmindre der foreligger en lægeerklæring 
– forslag om at det er baneudvalget der vurderer dette. Scootere og buggyer er stadig ikke 
tilladt om vinteren. Vi har konstateret at medlemmer der, selvom der er blevet påtalt at de 
spiller uden ”skildpadder” vi skal finde ud af hvilke restriktioner der kan udstikkes såfremt 
det at passe på banen ikke respekteres. Vi beslutter at chefgreenkeeperen og 
baneudvalgsformanden kommer med et forslag til rammerne for spil på banen om 
vinteren. Forslag om at visionen skal være at vi kommer tilbage til en bane hvor der kan 
spilles til sommergreens om vinteren.  

 
14 Eventuelt 

- Kommunikation (Karin) 
o Udsættes 

- Klage fra nabo 
o Et medlem har klaget over at der blev kørt på vejen op til pumpehuset – Finn ringer til 

klageren i morgen – det er vores adgangsvej til pumpehuset 
 


