
 
Referat af bestyrelsesmødet den 21. oktober 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 23. september 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetkontrol. Vi følger budgettet fint. 

5. Medlemsstatistik Antallet af medlemmer er for svagt nedadgående. 

6. Greenfeestatistik Greenfeeomsætningen er under budgettet. 

7. Orientering fra formanden Vallø vil gerne fortsætte med fritspilsaftale til næste sæson – 
bestyrelsen vedtog at takke ja. TEJ er i dialog med dansk orni-
tologisk forening om hjælp til udvikling af natur og fugleliv. 
Der er muligheder for økonomisk støtte fra forskellige instan-
ser. TEJ har igen kontaktet kommunen vedr penge fra ind-
brud/hærværk. TEJ har aftalt møde med GLSA vedrørende til-
træde af overenskomst med 3F. 
 
Organisationsplan og skema over ansvarsområder er udarbej-
det af JR og TEJ. PS uploader dette på hjemmesiden. 

8. Evaluering på bestyrelsens arbejde 
(selvevaluering) 

Udsat til november 

9. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Afslutningsmatch for sæsonen. Elitetruppen er 
nu 5 hold som alle spiller i DS i 2020. 
Baneudvalg, PS: Kristian blevet far for 2. gang. Oprydning 
overalt og auktion er afholdt. Banen lukket pga vand fra og 
med torsdag d. 17 til/med tirsdag d. 23. hvorefter hul 1,2 og 
10-18 åbnes. Fjernelse af gamle 13 green udskudt, da der er 
for vådt til at køre med maskiner. Rødder fra poppeltræer hul 
3 skåret væk – 4-5 træer desuden fældet, bagefter fældes 
poppeltræer ved Par 3 banen. 1-årig græs ramt af svamp. Rød-
svingel er mere resistent hvilket kan ses nu. Håndtering af me-
get vand/tørke vil blive en tilbagevendende udfordring. 
 
Begynderudvalg, HC: Sæsonen slut – 9 hullers nye sløjfe afprø-
vet med succes. 
Aktivitetsudvalg, HM: Gavle malet, sponsortavle og tavler med 
klubmestre er ved at blive opdateret. Beredskabsplan er fort-
sat under udarbejdelse. 
Regel- og handicapudvalg, PS: World Handicap System ud-
skudt til 2021. Alle kan spille EDS-runder uanset handicap. 
HCP-gruppe 1 skal dog være 18 huller, andre grupper kun 9. 4 
medlemmer på Level 1 regelkursus. 
Byggeudvalg, PF: Gavle malet, buggierum malet, proskur ma-
let, lys og lamper udskiftet. 



Juniorudvalg, JKL: Mads Schousboe vil gerne være juniorfor-
mand. Juniorer har spillet Match med HH i efterårsferien. 
Turneringsudvalg, HM: Afslutning på søndag d. 27. oktober. 
Turneringsplan, første udgave, præsenteres for bestyrelsen i 
november. Ægteskabsturnering over året er gået fint og med 
rigtig god afslutning m middag og præmier. 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

10. Orientering fra sekretariatet Fritspilsaftaler er som udgangspunkt ubegrænset, men mis-
brug vil blive stoppet. I praksis er ”frit spil” ca 5 runder på 
fremmed græs. Nuværende fritspilsaftaler fortsætter i 2020, 
hvis der skal ske ændringer, kan og skal det ske fra 2021. HM 
undersøger videre om nogle nye klubber kan og vil være part-
nere. TEJ indgå aftaler om forlængelse af nuværende Fritspils-
aftaler – eventuelt hvor greenfee på kr. 100 pr runde skal op-
kræves, eller andre tiltag som kan skaffe lidt økonomi til klub-
berne. 
Stillads stillet op og facader malet, borde, stole og blomster 
taget ind for vinteren, lysstofrør, glimtændere og pærer skif-
tet. Havemøbler behandles mod alger og males efterfølgende. 
Udover over administrative opgaver laver JR blandt andet føl-
gende: vasker viskestykker/karklude, renser diverse filtre, bæ-
rer borde og stole frem og tilbage, service og indkøb til auto-
mater, tømme opvask, køre i bank, genbrugsstation, vander 
blomster, er i klubben på alle store mærkedage og matcher, 
samt Helligdage og weekends hvor isæt modtagelse af green-
feespillere/grupper prioriteres. 

11. Eventuelt Møde vedr bæredygtig golfklub den 22. oktober. 
 
Strategimøde 3. nov 9-16 (prøv Kilden), bestyrelsesmøde 18. 
november, 16. december, 20. januar, 17. februar og 16. marts. 
Julefrokost den 23. november kl 13.00 (Toldbod Bodega, 
Esplanaden 4, 1263 København K., afbud fra JKL). 
 
6. november deltager HM og PF i regionalmøde i Smørum. 
 
Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teater-
salen. 
 
Golfens Dag den 26. april 2020. 
 

   

 

 


