
 
 
Agenda til bestyrelsesmødet den 15. august 2022: 
 

1 Valg af dirigent 
 

2 Valg af referent 
 

3 Regnskab (fremsendes af Martin) 
 

4 Åbne poster: to do opgaver (er tidligere fremsendt af Peder) 
 

5 Årshjul 

Juli August 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Sommergreenfee SEK 
Ajourføring 
virksomhedsplan Bestyrelsen 

Aflæse måler i 
v.boring CG     

September 

Aktivitet Ansvarlig 

Evaluering bestyrelsen (selvevaluering) Bestyrelsen 

Frivillig turnering   

 
6 Info fra Formand 

- Situationen omkring greenkeepergården 
- Bemærkninger fra arbejdstilsynets besøg i BGK 
-  
 

7 Oplæg fra Gedas angående efterårets planlægning (er tidligere fremsendt af Finn) 
 

8 Info fra FU 
-  

 
9 25-års jubilæum 

- Hvordan forløb turneringen 
- Hvordan forløb receptionen 

 
10 Frivillig turnering den 20. august 

 
11 Afholdelse af en turnering for alle nybegyndere i september måned (f.eks. den 24/9 eller den 25/9) 

 
12 Juniorudvalgets, herunder Familiedag, fremtid 

 
13 Info fra Udvalg 

-  
 

14 Eventuelt 



 
 

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2022. 
 
Deltagere: Martin, Finn, Peder, Helge og Mads 
Afbud: John, Flemming og Karin 
 

1. Dirigent: Martin 
 

2. Referent: Mads 
 

3. Regnskab 
Martin gennemgik status på regnskabet for juli 2022 
 

4. Åbneposter 
Gennemgået ved Peder og opdateret 
 

5. Årshjul 
Gennemgået af Finn 
 

6. Info fra formand 
Vedr. greenkeepergården, indflytning slut august 2022. Gedas har klargjort til indflytning efter hans 
ferie. Der mangler bare hårde hvidevarer. Midlertidige skurvogne opsiges pr. 1. september 2022. 
Finn har skrevet til kommunen vedr. forventning til refusion for de seneste to måneder, hvor vi var 
lovet indflytning, men ikke kunne ske pga. mangler (rengøring). 
 
Arbejdstilsynet har været på besøg og gav to straks påbud; Ved løft af benzin dunke og ved løft af 
klippeled – begge er bragt i orden.  
Vi ville have fået et påbud, hvis medarbejderne var flyttet ind på greenkeepergården, og 
rengøringen over lofterne ikke var udført. 
 
Vi har fået 3.000 kr. til en granitbænk fra DGU i jubilæumsgave 
 
Der er udført APV’er på medarbejderne. APV for medarbejderne i sekretariatet udføres fremover i 
november måned – næste APV 2025.  
APV for banepersonalet udføres i juni måned – næste APV 2025 
 

7. Oplæg fra Gedas vedr. efterårsplanlægning 
Positivt initiativ. Martin vil gennemgå oplæggets økonomiske basis i forhold til intern og ekstern 
økonomi. Således at vi får et klart økonomisk overblik inden aktiviteterne iværksættes. 
 

8. Info fra FU 
Gennemgået af Finn 
 

9. 25-års jubilæum 
Ros til ansvarshavende for setuppet og afvikling af jubilæumsturneringen. Flot! 
 

10. Frivillig turnering den 20. august 
Tidligere udmelding fra bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med og arrangering af turneringen 
udbedes – Finn. Martin indkøber præmier til turneringen. 



 
11. Nybegynder turnering 

Finn foreslår at vi afholder en nybegynder turnering 
Helge og Peder oplyser, at der allerede er ”Kjoler og Golf” den 28/8 og ”Bøf & Bajer” i sep. måned, 
begge som en begynderturneringer for hcp 54 – 37 
 

12. Juniorudvalget 
Familiedagen: Mads indkalder Frank, Søren, Henrik og Kai til en forventningsafstemning ved 
familiedagene 
 

13. Turneringudvalg: 
Klubmesterskabet, tilmelding lukket og klart til afvikling. 
 
Baneudvalg: 
Udfordringer med vandingssøen er løst 
Afleveringsforretning af projektet med vand fra Letbanen. Der bliver eftersået på hul 16 og 18.  
Ved det opgravede område ud mod ringvejen, sås der vilde blomster 
Z-lift monteres i gulvet på greenkeepergården 
Den nye tromle til greens er stadig i Hamburg, vi venter på endelig levering 
Ansøgning om dispensation til §3 vedr. hul 13 er afsendt til kommunen. 
 
Regel og etikette: 
Kursus afholdt, der afholdes endnu et kursus. Flot tilmelding på 26 deltagere. 
 
Juniorudvalg: 
Mads informere om aktivitetsniveauet til forældre, juniorer og trænere, så alle ved hvilket niveau 
de kan forvente 
 
Banekontroludvalg: 
Generelt fungerer det godt med gode aktioner og fin afrapportering 
Der er tilbagemeldt fra spillere, at kontrollen er meget positiv og er en god oplevelse. 
 
Rekrutteringsudvalg: 
De aktivitet vi har sat i gang, er gode, og samspillet med kaninudvalget er godt, så de nye 
medlemmer kan overgå godt til kaninudvalget. Små justeringer sat i gang for at få spil til at flyde 
godt. 
Helge efterspørger stadig frivillige og lidt flere penge (næste års budget), samt flere hjælpetrænere. 
Vi vil gerne gentage ”Kvinder og Golf” til næste år, og håber måske at kunne gennemføre det både i 
forår og efterår. 
Kan vi gøre noget vedr. sekretariatets arbejdstid, så det kan tilpasses til det aktiviteter, hvor 
nybegynderne er i klubben og har brug for hjælp? 
Vi har drøftet refusion af kontingent, ved udmelding i ”utide” for nybegynder der benytter sig af 
tilbuddet med 800kr rabat. 
 

14. Evt. 
Martin nævner at vi bør synliggøre vores taknemlighed for Unipro støtte ved lån af køreplader. Finn 
skriver det i næste udgave af ”Formanden har ordet”. 
 
Helge har ikke altid tid til at køre på genbrugspladen, og syntes det vil være en god ide med en 
erhvervsabonnement / klippekort til genbrugspladsen. Helge vil gerne stadig hjælpe, men kan ikke 



altid når det er nødvendigt. Der er lavet en klippekortaftale med eksakte telefonnumre. Det bør 
være på plads. 
 
Vedr. el-stik i bagskabene. Vi opretter en ad hoc-opgave til sekretariatet, at de skal frigive skabe til 
installation af stik. Prisen er ca. 1.000 kr. pr stik. Vi skal forsøge at lave 5-6 skabe af gangen. 
 
Rotationsforslag til bagskabsrum/Cafe, juniorrum og 1. sal 


