
Agenda til bestyrelsesmødet den 16. august 2021: 
 

1 Valg af dirigent 
 

2 Valg af referent 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021 (fremsendes af Martin asap) 
 

4 Åbne poster (to do opgaver) 
 

5 Årshjul (to do opgaver) 
 

6 Info fra Formand 
- Medlemsmail ang. Bane 
- TeeBox situationen 
 

7 Info fra FU 
Herunder bl.a.: 
- Fastansættelse i sekretariatet 
- Medlemskategorier 
 

8 Info fra Udvalg 
Herunder bl.a.: 
- Blokeringer på banen fremover 
 

9 Vinterforbud og vinterregler på golfbanen 
 

10 Generalforsamling 
Herunder bl.a.: 
- Bestyrelsens beretning 
- Kontingentstigning i 2021 
 

11 Eventuelt 
 
 
 
Deltagere: 
Finn, Flemming, Helge, Peder, John, Martin og Mads 
 
Ordstyrer: Martin 
Referent: Mads 
 
Afbud: 
Karin 
 
Pkt. 3 
Budget opfølgning gennemgået ved Martin 
 
Pkt. 4 
Åbne poster gennemgået 



Pkt. 5 
Årshjul ok og gennemgået 
 
Pkt. 6 
Info fra Fmd.  
Drøftelse af indkomne kritikpunkter fra medlem. Der sendes en generel info til medlemmerne vedr. 
henvendelsen, og Finn tager personligt henvendelse til medlemmet, som henvendte sig med kritik. 
 
TeeBox – Der opstilles ikke TeeBox i 2021. Der forventes at der står en TeeBox i efteråret/vinteren 2022 
 
Borgmesterens utilfredsstillende svar på henvendelsen vedr. brandskaden på greenkeepergården er 
behandlet d.d. Finn skriver tilbage til Borgmesteren.  
 
Pkt. 7 
Forhold omkring medarbejdere i sekretariatet, og supplering af nuværende stab er drøftet. Vikariatet ifm. 
Anne’s sygefravær varetaget af Henrik har været en succes. 
 
Medlemskategorier – Parkeret 
 
IT-forhold i klubben undersøges af eksternt firma (Multicom). Firmaet vil vende tilbage med et overblik 
over vores forhold, og forslag til fremtidige løsninger, som vi herefter skal tage stilling til. 
 
Pkt. 8 
Begynder udvalg: Kaniner og igangsætning af nye medlemmer fungerer rigtigt godt. Medlemmerne føler sig 
godt hjulpet og klædt på til at komme ud at spille. Lidt udfordringer i forhold til hcp niveau og adgang til 
banen, ift. hvornår man er klar til at spille selv? Problematikken arbejdes der på at løse.  
Flot medlemstilgang. Peder nævner vi kan gøre mere for at klæde folk på mht. uddannelse i golfregler. 
 
Baneudvalg:  
Puttinggreen delvist lukket i 4 uger pga. dybdeluftning m.m. 
2 nye medarbejder til greenkeepergården ansat med løntilskud i 3 mdr. 
De sidste maskiner er leveret 
Der er indkøbt cup-saver til hullerne 
 
Banekontroludvalg: 
Skilt sætter Gedas op ved hul 1 
Opdatering af dress code udarbejdet 
 
Regel og hcp udvalg: 
Banen er ratet. Resultat fra DGU har vi ikke fået. 
 
Juniorudvalg: 
Drøftelse af ressourcer til junior med bestyrelsen 
 
Bygningsudvalg: 
Udfordringen med stoppet kloak arbejdes der på. 
 
 
Turneringsudvalg: 



Fra og med 2022 laver turneringsudvalget turneringerne, og ingen andre laver dem. Alle turnering laves af/i 
turneringsudvalget. Der er nu 7 medlemmer i turneringsudvalget. 
 
Sponsorudvalg: 
Der er lavet arbejdsplan for sponsorudvalget. Det er lidt svært pt. at få flere sponsorer. 
Det er drøftet kort, hvilke reklameflader vi kan og vil sælge. 
Der skal fremover ikke ske sponsorsalg af hovedflagstangen ved klubhus. Man kan eventuelt anvende 
flagstangen mellem hul 12 og Proshop (”turneringsflagstangen”). Nuværende aftale med flag på 
hovedflagstangen skal ikke forlænges, når sponsoraftalen skal genforhandles. 
 
Frivilligudvalg: 
Vi oplever enormt stor opbakning fra vores medlemmer! 
Mange frivillige i sekretariatet ønsker at kunne løse flere ad hoc-opgaver. Kan vi hjælpe dem til det? 
 
Pkt. 9 
Vintergolf er drøftet. Det er vedtaget der bliver udarbejdet er vinterreglement, som præsenteres på den 
kommende generalforsamling. 
 
Pkt. 10 
Generalforsamling: 
Forhold omkring kontingent er drøftet, og accepteret. Det betyder, at ekstra opkrævning, hvis den 
godkendes på generalforsamlingen, udsendes i oktober måned 2021. 
Fmd. indskærper at beretningen omhandler 2020, og at alle bestyrelsesmedlemmerne melder ind med 
deres inputs asap, så den samlede præsentation kan blive færdiggjort. 
Bestyrelsesrepræsentanterne fremlægger de enkelte udvalgs arbejder på generalforsamlingen. 
 
Evt.: 
Der er få tilmeldt til klubmesterskabet. Turneringsudvalget skal fremover arbejde på at gøre turnering mere 
attraktiv  
 
Der er enkelte sider på hjemmesiden, der ikke er opdateret 
 
Toilet i pumpehuset bliver skiltet 
 
Kunne vi overveje at bagrummet bag omklædningerne kan bruges til andet? 
 
Der er konstateret ulovligt spil fra hul 6, hvor han (en mand) parkerer ved hul 6 og starter derfra. 
 
Åbningstiderne i sekretariatet drøftet – i oktober måned, vil der kun være åbent i Anne og Henrik’s 
arbejdstid. 


