
Referat af bestyrelsesmødet den 14. marts 2022: 
 
Deltagere; Martin, Finn, Peder, John, Flemming, Helge, Karin 
 
Fraværende: Mads 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin er valgt 

 
2 Valg af referent 

o Karin er valgt 
 

3 Regnskab for jan/feb ift. budget 2022  
o Gennemgået 

 
4 Åbne poster: to do opgaver  

o Strategisk arbejde med SoMe (sociale medier) Facebook / Instagram – udskudt 
o Mads måler banen op 
o Forsikringen kræver at der skal være alarm på bygningerne – vi kigger på alternativer til den 

eksisterende ordning 
o Frivillige med i banearbejdet – Geddas er med til at finde relevante opgaver 
o Forslag til GF om midler til nødvendige forbedringer af banen – Martin har efterspurgt hos 

banken men de vender ikke tilbage som aftalt – Martin rykker endnu engang men vi kan 
ikke nå at få det med til GF 

o Priskategorier vi opkræver i fremtiden for arrangementer, Hvad skal medlemmer, KIK og 
andre betale? – udestår 

o Udarbejdelse af træsponsorliste til hjemmesiden - Hvem har plantet træer på banen – 
udestår 

o Fælles tøjsponsor til danmarksturneringshold – vi har kun sponsor til 2. herre. Vi har fået en 
god pris som alle medlemmer kan købe – med Brøndby Logo. John laver en aftale om at vi 
kan prøve trøjer 

 
5 Årshjul 

 
Marts måned: Frivillig dag – Karin og Peder deltager 

 
April Måned: Golfens dag den 24. april – Rekrutteringsudvalget tager opgaven men vi sætter et 
punkt på bestyrelsesmødet i februar mødet fremover hvor vi drøfter planlægning af Golfens dag. 
Martin kigger på økonomien. Vi enes om at opgaver drøftes i bestyrelsen inden der træffes 
beslutninger om hvem der løser dem. 
 

6 GF 
- Bestyrelsens årsberetning  

o Mangler rettelser fra Flemming og Mads. Vi læser alle den allerede fremsendte beretning 
igennem og kommer med kommentarer eller ændringer. 

- Øvrigt 
o Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen 

o Forslag om at overdække noget af åen med broer på hul 13 
o Forslag om at lave flisebelægning mellem bygningerne sekretariat og klubhus 

o Vi mødes derude klokken 16.30 



o Martin kan desværre ikke deltage i GF – Finn overtager præsentation af økonomi 
 

7 Strategiplan for banen  
o Der er fremsendt en korrigeret plan hvor de sidste bemærkninger er indarbejdet. Der er 

ingen bemærkninger. Planen blev godkendt. 
 

8 Info fra Formand 
- Deltagelse i Brøndby kommunens Folkeoplysningsudvalg  

o Morten Lærkedal har deltaget. Alle foreninger stemte og Morten blev valgt – men 
valget er besluttet omgjort. Finn har kontaktet et kommunalbestyrelsesmedlem for at 
høre, hvordan det kan være at man forsøger at omgøre valget når konditionerne for 
valget har været opfyldt. Vi afventer 

- Deltagelse i DGU’s repræsentantskabsmøde lørdag den 19. marts i Odense John/Finn 
o John og Finn tager til repræsentantskabsmøde 

- Arbejdsopgaver til greenkeepere 
o Går gennem baneudvalgsformanden.  

- Teeboks 
o De forventer at de i løbet af sommeren sætter en bygning op 

- El-ladestandere 
o DGU har lavet en aftale med Nordlys, hvor Nordlys står for alle anlægsudgifter. Vi skal 

tage stilling til om vi ønsker at der lavet standere ved det gule palæ. Vi hører DGU om 
hvad der er er i det for dem. FU træffer beslutning efterfølgende 

- Generaxion 
o Aftalen er opsagt fra 31.12.22 – de laver 6 kampagner i 2022. 

 
9 Info fra FU 

- Møde med café Fairway 
o FU har besluttet at der kører kampagne i juli måned med reduceret greenfee – 200 kr 

samt en mindre reduktion på madpris for at tiltrække nogle greenfeespillere der også 
kan anvende caféen 

- Der er kommet en henvendelse fra et medlem der ønsker at komme i arbejdsprøvning 
o Det er en god idé - Han starter den 1. april. 

 
10 Intern kommunikation  

o Udsættes 
 

11 Træplantning ifm. dødsfald  
o Det er en vanskelig størrelse at have skilte ved træerne i forhold til vedligeholdelse. Vi 

arbejder videre med en løsning der både kan tilgodese vedligeholdelse og sponsorering 
 

12 25 års jubilæum  
o Vi kører med det program, Flemming, Henrik og Karin har foreslået 

 
13 Info fra Udvalg (med bl.a.) 

o Baneudvalget 
▪ Vand fra letbanen – de går i gang efter påske og det varer 2 måneder 
▪ Stien mellem hul 11/12 og hul 12/13 er lavet 
▪ Palisaden på hul 8 er skredet – arbejdet er gået i gang med at fjerne palisaden og 

lave en skråning 
▪ Der har været indbrud i mandskabsvognen ved greenkeepergården 



▪ Møde med stadsgartneren om træer ved hul 11 – det er os der skal vedligeholde 
både hegn og træer. Der er ingen regel om hvor høje træer må være, derfor kan 
der ikke gives påbud, men vi opfordres til at være gode naboer 

▪ Stadsgartneren undersøger ligeledes om der skal tilladelse til broer på hul 13 
▪ Vejdirektoratet laver spontane miljøundersøgelse på golfbanen fra marts og resten 

af året, fordi der sker udvidelse af Amagermotorvejen 
▪ Broen til hul 11 skal renoveres – er ikke budgettet 
▪ DGU arkitekten kommer i næste uge og kigger på banen og kommer med forslag 
▪ Vi har fået tilbud på nye hegn ved hul 1 – driving range og foran terrassen ved par 3 

banen. Hegnet ved hul 1 og driving range er budgetteret  
▪ Parkeringspladsen ved det gule palæ er blevet ordnet og udvidet 
▪ Vi kan ikke slibe knivene på maskinerne – de sendes ud i byen og det koster ca. 

30.000 – Flemming Unipro sponserer – tak for det       
o Sponsorudvalget 

▪ Vi har lavet en sponsoraftale med Flügger 
o Turneringsudvalget 

▪ Turneringerne er lagt ind – 8 turneringer. Der er tildelt en semifinale den 22. 
august. Juniorturnering DGU D - tour – den skal vi afholde i Brøndby den 21. maj. Vi 
har fået en indbydelse til en Ecco Days 9 hulsturnering, hvor der er inviteret 24 
klubber til afholdelsen – vi siger nej. 

o Byggeudvalget og vi retter henvendelse til vores forsikringsselskab og beskriver situationen. 
▪ Der var indbrud i mandskabsvognen og forsøgt indbrud på greenkeepergården -

Brøndby kommune er orienteret. Vi efterspørger aflevering af bygningen – de er 
ikke færdige. Der er stadig udfordringer i samarbejdet. Bygningsgennemgangen 
udestår 

▪ Byggeudvalget er involveret i renovering af broen på hul 11 
o Rekrutteringsudvalget 

▪ Der er møde på onsdag. Alle nye medlemmer fra 2021 får en opringning fra 
udvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand snarest 

o Eliteudvalget 
▪ Træningen starter op 1. april og der er tilmeldt 5 hold. Det ser ud som om kabalen 

går op med gode spillere på alle hold 
14 Eventuelt 

 
 


