
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet den 15. juni 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). Flemming 
le Fevre (FL), Jens Rasmussen (JR).  
 
Gæst: Mads Schousboe 
Afbud: JR 
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

0.   Gæst Mads Schousboe Mads var inviteret til at fortælle om de gode tiltag der denne 
sæson er startet i ”junior afdelingen”. Mads redegjorde for 
principperne bag aktiviteterne og den gode udvikling som 
klubbens juniorer er inde i. Der var en god dialog og det blev 
aftalt at Mads kommer med et revideret oplæg til aktiviteter 
og tilhørende økonomi for 2020. Bestyrelsen var meget posi-
tive og udvalget/Mads kan forvente en hurtig behandling, så 
klubben/udvalget kan fastholde den gode udvikling for junio-
rerne. 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Revideret opgavefordeling i besty-
relsen 

Henrik udtræder af bestyrelsen efter at Flemming er kommet 
med in på sidste møde. Henrik overdrager opgaverne med Be-
gynderne til Helge, som så gerne vil af med sine nuværende 
opgaver. Jesper overtager Familiegolfen, og kører dette paral-
lelt med junioraktiviteterne assisteret af Mads Schousboe. 
Helges opgaver med Turneringsudvalget overtages af Peter 
Falk. De frivillige/aktivitetsudvalget overtager Flemming fra 
Helge. Flemming overtager byggeudvalget fra Peter Falk. 
Hjemmesiden skal opdateres med disse ændringer, når alle in-
volverede er orienteret (Peder opdaterer). 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
den 18. maj 2020 

 

Referatet blev godkendt 

4. Åbne poster Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde. HM nævnte dog, at 
kommunen vil etablere 1 og kun 1 affaldsgård inden for 1½ 
måned. Affaldsgården skal bruges af både greenkeeperne og 
sekretariatet.  
Opgave til næste bestyrelsesmøde. Mål og ansvarsbeskrivelser 
for alle udvalg skal gennemgås og sendes til Jens, som samler 
og udsender til hele bestyrelsen. Opgaven har været syltet 
længe, så nu skal det være. 

5. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetkontrollen og likviditetsoversigten. Der 
har været en gennemgang af Banens budget/realiserede tal. 
OR mindede om, at nye medlemmer ikke mere betaler 12 må-
neder frem, men kun 1 kvartal frem. Vi har på nuværende 
tidspunkt fået 55 nye medlemmer. Greenfee ligger på trods af 
Corona udfordringerne lidt over budget. 

6.   Hvide teesteder PS kunne fortælle, at baneudvalget ud over hul 14, mente, at 
man kun kunne etablere hvide teesteder på hul 2, 5 og 6 i 
denne sæson. Det vil koste ca. 10.000 pr. hul. Hul 4 og 11 vil 
også være en mulighed for tre placeringer på de nuværende 
teesteder. Bestyrelsen ønskede at baneudvalget skal komme 
med et oplæg for hele banen og udgangspunktet skal være, at 



vi beholder en PAR 70 bane. Baneudvalget skal komme med et 
endeligt oplæg, som indeholder en vurdering af mulighederne 
for 3 teesteder alle banens 18 huller, således at bestyrelsen 
kan træffe en beslutning om etablering senest på mødet i au-
gust måned. Det vil gøre det muligt at etablere de teesteder 
bestyrelsen ønsker, så de er klar til næste sæson. 

7. Medlemsstatistik Det ser OK ud, også hen over de seneste 3 år. Det tyder på 
stor stabilitet, og det er positivt med de vilkår, golfsporten 
har. 

8. Greenfeestatistik Blev gennemgået. Positivt og lidt overraskende med indtægter 
over budget efter en periode hvor banen var lukket p.g.a. Co-
rona virus. 

9. Huslejekontrakt og vedligehold 
bygninger 

BGK bruger ca. 500.000 om året på vedligehold og drift af byg-
ninger, når alt indregnes. Dette er den service, som andre 
sportsklubber i kommunen modtager gratis. Hvis kommunen 
skal overtage denne omkostning, så vil det kræve, at vore lo-
kaler skal være vil være til disposition for andre borgere /for-
eninger i kommunen. Bestyrelsen var enige om, at det er en 
god ide, som der skal arbejdes videre med. Tage har bolden. 

10. Golfens Dag Bliver afholdt søndag 21. juni 2020 fra kl. 10-13. Frivillige mø-
der kl. 9.00. Al hjælp er velkommen, da vi er lidt presset. Kaj 
kunne være et emne til koordinator-rollen. Tage kontakter 
ham. Nyt initiativ: Tag dit golfkørekort på en weekend. H.H. 
har lavet planen, og vi er klar til golfens dag med tilbuddet. 

11. Coronaregler Vi er næsten normaliseret. Der har været mindre ”protester” 
fra medlemmernes side, omkring vores princip om at følge 
DGU´s retningslinier. Alt i alt har vi god samvittighed omkring 
vores håndtering. 

12. Generalforsamling 2020 Uge 36 er et godt bud. Gerne man, ons eller torsdag. Vores 
udfordring er, at vi skal finde et ledigt og egnet lokale. Helge 
koordinerer med Anne/Jens. 

13. Orientering fra formanden Der har været et personalemøde (Jens) med alle ansatte om 
løst og fast. Der er startet koordineringmøder mellem Gedas 
og Jens for at sikre en styring af klubbens samlede aktiviteter.  
Fitness aktiviteter: Tage har haft møde med nogle repræsen-
tanter fra DIF, som ved noget om den slags. Skal målrettes 
”golf fysikken” om vinteren. Der skal arbejdes videre med 
ideen. 
Fugleprojektet kører videre. Der skal afholdes et møde med 
Baneudvalget for at sikre koordinering. Tage indkalder. 
Benjamin har endnu ikke fjernet sine ting. Vi må snart have en 
løsning. Helge kontakter Benjamin på adressen. 
Frank Winzentsen bliver 70 år, Tage afleverer en gave fra klub-
ben. 
Tage foreslog et medlemsmøde omkring 1. juli 2020. Corona, 
nye tee-steder samt 9 hullers banen kunne være emner. Ons-
dag 1. juli blev vedtaget. 

14. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Det går og de første kampe er spillet. 
Baneudvalg, PS: Der har været en del aktivitet og der arbejdes 
hårdt på at få afsluttet projekterne vedr. 13-14 samt øvrige 
dele. Det planlægges at gennemføre prikning af greens snarst. 
Begynderudvalg, HC: god start på året. 
Aktivitetsudvalg, HM: intet nyt 
Regel- og handicapudvalg, PS: intet nyt 
Byggeudvalg, PF: Bestyrelsen drøftede vedligehold af bygnin-
ger 



Juniorudvalg, JKL: Intet – ud over drøftelsen med Mads. 
Turneringsudvalg, HM: Året er kommet godt igang, men no-
gen utilfredshed i.f.m. kommunikation vedr. Coronaregler 
Sponsorudvalg, JR: Intet nyt 
Familieudvalg, HC: Næste familiedag er første søndag i Juli. 
 

15. Orientering fra sekretariatet Tage orienterede om at der var meget travlt i disse dage. Det 
skyldes mange gæster og stor aktivitet med nye medlemmer 
som er kommet til gennem de seneste uger. 

16. Eventuelt Golfens Dag 21. juni 10-13, Familiesøndag 5. juli og 9. august 
fra 13.00 til 15.00. Repræsentantskabsmøde 12. september.  

   

 

 


