
Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2022: 
Til stede: Finn, Peder, Martin, John, Helge, Henrik (sek), Karin 
Afbud: Flemming 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 

2 Valg af referent 
o Karin 

 

3 Regnskab  
o Tab på kontingent er stort i år – vi undersøger hvor mange det dækker over 
o Energipriserne er steget meget – vi kommer til at opkræve et særligt energibeløb så længe 

krisen varer 
o Beløbet på fejlalarmer er stort, men er blevet minimeret i forhold til tidligere. Vi skal se, om 

vi kan finde en løsning på at kilerne i dørene undlades i aftentimerne 
 

4 Åbne poster: to do opgaver  
 

Poster Kommentarer 

Udarbejdelse af træ-sponsorliste til 
hjemmesiden Karin laver forslag til mail 

Opdatering af hjemmesiden. Fejl og 
mangler rettes. Sker i løbet af vinteren  

 
 

5 Årshjul 

Januar Februar 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Regnskab/Budget KAS/Bestyrelse/SEK Årsregnskab/Forberedelse GF Bestyrelsen 

Book lokale til GF SEK Turnering/aktivitetsplan - slut SEK/Turner.udv. 

Børneattester SEK Æresmedlemmer Bestyrelsen 

Sende rapport, vandboring til Brøndby 
Kom. 

CG/PS Orientering fra CG Bestyrelsen 

Aflæse måler i v. boring CG Orientering fra GP Bestyrelsen 

 
 

6 Visioner og planer 2023 fra Golf-Pro på følgende områder: 
o HH er forhindret – Han inviteres til næste møde sammen med Geddas 

 
7 Info fra sekretariatet 

o 2022 er ved at blive afsluttet og kontingentet pr. 1. januar 2023 er ved at blive sendt ud 
sammen med energitillægget 

o Vi har solgt 9 julegaver og færre vogntilladelser end vi plejer 
o GAF mødet var godt med 45 klubber til stede og temaet var arbejdsmiljø og styrket 

samarbejde med bestyrelse og frivillige 
o Mange klubber forventer en medlemstilbagegang på 10% 
o Simulatorgolf har de fleste klubber 
o Mange klubber har fremskudte teesteder til begyndere 
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o Der er manglende opbakning til generalforsamlingerne i de fleste klubber 
o Vi skal drøfte ”Golfhæftet ” på et kommende møde 
o Der er et smart tilbud om konverteringstabel på tablet, der kan hænge i indgangen – det 

drøftes i FU om vi skal etablere det i Brøndby 
8 Info fra Formand 

o Deltagelse i DGU´s repræsentantskabsmøde, hvem deltager? Hvis emnerne på fredagens 
program er relevante, så er det med overnatning. Det behøver ikke at være formand og 
næstformand der deltager – vi tager stilling til hvem der deltager, når vi kommer tættere 
på.  

o DGU Sjælland regionsmøder – der kan godt være flere med til mødet 
o Vi går i tænkeboks med forslag til bestyrelsesmedlem – sættes på næste møde 

 

9 Info fra FU 
o Buggies – FU er kommet frem til en låneaftale med TeeLink (caféen), hvor der leveres 3 nye 

buggier til udlejning. Indtægterne fordeles mellem klubben og TeeLink efter en 
fordelingsnøgle på 30/70. Det eneste klubben står for, er at lade dem op, forsikre dem og 
rengøre dem, resten af udgifterne påtager TeeLink sig. Såfremt der kan sælges 
sponsorplads på bilerne, deles indtægterne ligeligt mellem klubben og TeeLink. Aftalen vil 
løbe i 8 år, men bindingen er kun 3 år. 

o Ny hjemmeside – det udvalg der arbejder med ny hjemmeside, er kommet langt og er snart 
klar med et forslag, der kan sættes i produktion. Vi får et oplæg at se i bestyrelsen. 

o Digital markedsføring – Finn har talt med Sydkysten og har fået et oplæg til markedsføring 
en gang om måneden – det var for dyrt. Et andet forslag er, at vi distribuerer nyheder via 
vores medlemmer og ligeledes kan en strategi være at bruge FB siderne 

o Invitation til Brøndby kommune – Anders Voigt Tinning har svaret, at de gerne vil mødes 
med os. FU mødes med Brøndby Kommune og Peter Falk samt Peder Sustmann inviteres 
med.  

o Finn har ansøgt Brøndby Kommune om tilskud til juniorerne og her har vi fået ca. 28.000 
o Finn har fået os prækvalificeret til NordeaFonden for ansøgning om penge til terrassetag. 
o Finn har fået os prækvalificeret til Velliv for ansøgning om 20.000 til 60+ / Enker og 

Enkemænd 
o Robotklippere – der er lavet et koncept fra Husqvarna – prisen er god i forhold til hvad en 

fairwayklipper koster. Casen kan indebære 3 klippere, der hver kan klare 3 fairways om 
dagen. Der laves en særlig løsning for sletten. Vi hører mere senere 

o Der er sørget for julegaver til medarbejdere 
o Farpay – et nyt system der kan sørge for at samkøre alle de forskellige indbetalingsformer 

og har ligeledes en rykkerfunktion 
 

 

10 Eventuelt 
o Der er ikke kommet nogle reelle tilbagemeldinger omkring advokatbistand – vi forsøger at 

undersøge om DGU kan bistå med advokatbistand 
o Der er få medlemmer, der har haft indvendinger imod energitillægget – det er vi glade for 
o Der kommet et nyt tilbud til udgravning af søen på hul 10 – det lyder på over 

400.000+moms. 
o Færdiggørelse af greenkeepergården – MTH har været forbi og lavet lidt 
o Peder har sendt et ordensregulativ ud som omhandler regler for hvordan man har hund 

med på banen. Det nye oplæg blev godkendt. 



o Møde i turneringsudvalget – i stedet for ægteskabsturnering bliver der lavet Parturnering, 
hvor alle klubbens medlemmer kan deltage. Hvis der skal laves andre turneringer 
eksempelvis +36, så laves turneringerne af de respektive udvalg. 

o Møde med holdlederne i regionsgolf – der stilles stadig med 7 hold 
o Skal automaterne slukkes om natten? Finn undersøger. 


