
 
Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2019 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Ras-
mussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

PF blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 2. september 2019. 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Bestyrelsen vedtog at have et super-veteranhold i Danmarks-
serien til 2020. 
Arbejdsmiljødrøftelse vil ske i efteråret mellem PS, JR og Ge-
das. 
Udvalgsformændene skal opdatere deres udvalg på hjemmesi-
den. 
Bestyrelsen besluttede at de 3 (måske 4) frivillige til golfregler, 
kun skal på level 1 i første omgang. PS tager en snak med dem 
inden kursusstart. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budget og realiserede tal. Klubbens advokat 
har lavet opgørelse vedr. ApS og fremsender denne. TEJ og OR 
har haft godt møde med banken.  

5. Medlemsstatistik TEJ vil have møde med JR og Anne vedr medlemsgrupper og 
kontingenttyper. 
Vi har fået 73 nye medlemmer i årets første 8 måneder mod 
et budget på 60 for hele året. Vi kan dog ikke forvente at få 
flere i den resterende del af året. 

6. Greenfeestatistik Medlemmerne er glade for greenfeerabat i september og ok-
tober. Samlet set er vi dog efter budgettet på greenfee. 

7. Evaluering overordnet strategi (ud-
skudt fra juni) 

Behandles på seminaret i november 

8. Ajourføring virksomhedsplan (ud-
skudt fra august) 

Behandles på seminaret i november 

9. Evaluering på bestyrelsens arbejde 
(selvevaluering) 

Udskydes til bestyrelsesmødet i oktober. PS og TEJ opdaterer 
Forretningsordenen i vinter. Bestyrelsen skal på bestyrelses-
møde i oktober redegøre for deres udvalgsposter. Se også 
punkt 3. 

10. Forslag til beredskabsplan HM redegjorde for sit forslag til beredskabsplan. Bestyrelsen 
besluttede at planen også skal omfatte hvorledes man reage-
rer i tilfælde af brand, tyveri mm. Alle hjertestartere i området 
skal ind på oversigtstegning, om muligt skal hjertestartere ind 
på baneguide hvis det er muligt. 

11. Orientering fra formanden Indmeldelsesblanket til GLS-A sendes i dag mandag. 
Stor tilfredshed med match for frivillige m 60 deltagere. 
Kloakken er udskiftet – kommunen har hjulpet. TEJ følger op 
på forsikringssagen efter indbrud/hærværk. TEJ/HM og JKL 
vender tilbage med dato til møde i miljøudvalget. 

12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Afslutningsmatch på lørdag (den 28. septem-
ber) – for alle spillere og tilhørende udvalg. 



Baneudvalg, PS: Gedas er tilbage fra ferie. Prikning er ikke 
nået. En greenkeeper er sygemeldt pt. Kommunen har været 
behjælpelige med tegninger over greenkeeperbygning. Nu fin-
des kopi af disse på greenkeepergården. Nuværende green 13 
afvikles og vintergreen benyttes. I stedet for nuværende green 
etableres fairway. Puttinggreen skal have en ordentlig om-
gang. 
  
Begynderudvalg, HC: Gunstart på hul 1-11, 12-18, afprøvet 
med stor succes. HC svarer begynderudvalget at test er ok hvis 
”kaninerne” lukker igennem. TEJ skriver ud til medlemmerne 
at det har være testet med succes. 
Aktivitetsudvalg, HM: intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, PS: 4 på regelkursus. Vintergreens 
ca. pr 1. november. 
Byggeudvalg, PF: Kloak gravet ned. Kabel blev gravet over da 
der ikke var tegninger over kabler og der ikke var dækbånd. 
Juniorudvalg, JKL: Mail sendt til juniorer vedr. træning. 
Turneringsudvalg, HM: Alt kører ok 
Sponsorudvalg, JR: Møde med ny potentiel sponsor fredag. 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke – ikke flere aktiviteter i 
2019. 

13. Orientering fra sekretariatet Kloakken udskiftet og rør til internetforbindelse/el er etable-
ret. 
3-4 til regelkursus level 1, a kr. 550. Level 2 afventer og koster 
kr. 3.300 pr person. 
Juniorturnering (JDT4) gik fint. JR afviklede. HM hjalp. Hvilke 
regler er gældende for betaling af Rangebolde til JDT4? – HM 
undersøger hvad andre klubber gør. 
Kommunen har afholdt kommunale mesterskaber med 18 del-
tagere. 

14. Eventuelt Bestyrelsesmøde 21. oktober, Strategimøde 3. nov 9-16 (prøv 
kilden), bestyrelsesmøde 18. november, 16. december, 20. ja-
nuar, 17. februar og 16. marts. Julefrokost den 23. november 
kl 13.00 i Toldbod Bodega (Esplanaden 4, 1263 København K, 
afbud fra JKL.) 
Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teater-
salen. 
Da ingen havde efterspurgt gennemgang af el- og vandfor-
brug, blev det besluttet ikke at fremsende det til bestyrelses-
møder, men at Gedas og PS holder øje med det. 
 

   

 

 


