
Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2021: 
 
Tilstede: Flemming, Mads, Martin, Finn, Helge, Peder og Karin.  
Afbud: John 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021  
o Budgettet ser ud som forventet. Der har været forskydninger i budgettet med baggrund i udgifter, der var budgetteret tidligere på 

året – de er kommet nu.  
 

4 Åbne poster (to do opgaver) 
o Flemming kigger på at åbne op for toilet i sekretariatet – er i proces. 
o Opgaver der før blev lavet af sekretariatet for begyndere - udestår. 

 
5 Årshjul (to do opgaver) – Herunder årshjul for frivillige 

o De 2 årshjul skal smeltes sammen. Det er et dynamisk dokument, hvor der for hver aktivitet skal laves en manual. Efter aktiviteten er 
afholdt, lægger man evaluering ind, så manualen på aktiviteten hele tiden er ajourført med det seneste forbedringer. Det er en god 
ide, hvis der også er et årshjul for de enkelte udvalg. Peder og Helge taler med Henrik om opgaven. 

 
6 Info fra Formand 

- Regler omkring æresmedlemmer (hvor lang tid skal de være gældende) v/Flemming 
o Martin laver et forslag til en vedtægtsændring 

- Flere p-pladser til monoscootere 
o Der er efterspørgsel på monobuggys og derfor efterspørgsel på pladser. Vi danner os et overblik over hvad vi har og forudser, at vi 

får flere medlemmer, der også vil efterspørge bagskabe 
- P-pladsen ved Pumpehuset 

o Vi er glade for at have fået et tilbud om at levere gratis ral til parkeringspladser ved pumpehuset. Vi kan ikke lave en midlertidig 
løsning, men det er nødvendigt at fjerne affald og skrammel, der ligger der i forvejen. Vi har ikke selv ressourcer til at rydde op og 
må afvente, at vi får ressourcerne til at rydde ordentligt op og håber at tilbuddet om ral vil være gældende til den tid. Sættes på til 
budget 2022. 



- Fritspilsordning 
o Der er kommet et forslag til en aftale om fritspilsaftale med Midtsjælland – Vi siger ja til aftalen når passus om karens er ændret – 

Helge og John laver aftalen. Vi er enige om at der ikke må spekuleres i vores ordninger. Helge har ansvaret for fritspilsaftalerne og 
efterspørger, at vi drøfter på vores strategimøde hvor mange og hvilke aftaler, der skal laves fremadrettet.  

 
7 Info fra FU 

Herunder bl.a.: 
- Referat fra mødet 10. juni ligger på DropBox  
 

8 Info fra Udvalg 
Herunder bl.a.: 
 
- Turneringsudvalg 

o Vi har mistet 4 medlemmer af turneringsudvalget – det er vi kede af og arbejder for at få flere til at deltage i arbejdet. 
- Familieudvalg 

o Vi har haft den anden familiegolfdag med knap så mange deltagere. Der er lavet billeder og historier der sendes til Brøndby 
kommune til deres nyhedsbrev. 

- Begyndere 
o Der var stor succes med prøvemedlemmer på banen i går mandag. Det var en stor succes – vi forventer at der kommer en del 

indmeldelser. Der var stor hjælp fra de frivillige – tak for det       
- Eliteudvalg 

o Drøftelse af udfordringerne med at det har været vanskeligt at stille hold for 5. divisionsholdet i den forløbne weekend. Det er 
drøftet at vi i den kommende sæson sikrer, at holdene er åbne og at det sikres, at der er spillere nok til holdende – ellers må vi 
stille færre hold i danmarksturneringen. 

- Byggeudvalget 
o Der sker ikke rigtigt noget - Flemming rykker løbende men det går meget trægt. 

- Juniorudvalget 
o Det er stabile unge mennesker, så de kommer og deltager aktivt. Vi har nu 7 juniorer der har deltaget i turneringer. Der afholdes 

sommercamp i uge 28. Der mangler stadig at komme orden i juniorrummet, men der har været rigeligt arbejde for udvalget, så 
det kommer til at vente. 

- Baneudvalget 
o Der pumpes vand op af brønden tidligere end vi plejer og banen mangler åbenlyst vand, men der er ikke nok. 
o Der starter en anlægsgartner i praktik på mandag 
o Vi skal passe på hulkanterne – baneudvalget forsøger at finde løsninger 
o Der proppes greens i næste uge 



- Regel og HCP 
o Der har været ratingteam på besøg – vi er spændte på, hvad de når frem til 
o Regelkursus kører på mandag 

 
9 Eventuelt 

 
 


