
Referat af bestyrelsesmødet den 20. februar 2023: 
Mødet holdes i Triolab’s lokaler og begynder kl. 17:00 
 
Tilstede: Finn, Martin, Peder, Helge, Flemming, John, Karin 
Afbud: Ingen 
Gæster: HH, Ole & Lene Nielsen 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 

2 Valg af referent 
o Karin 

 

3 Regnskab for 2022  
o Regnskabet lander med et underskud blandt andet med baggrund i energisituationen.  

 
4 Budget 2023  

o Der skal findes ca. 450.000 på budgettet for 2023. Vi fremsender de muligheder der er i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

5 Åbne poster: to do opgaver  
o Martin sender en foreløbig liste ud over forbedring af bane/bygninger 
o Træsponsorliste – Karin gør den færdig og sender den til bestyrelsen 

 
6 Årshjul 

 

Marts April 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Forberedelse GF Bestyrelsen Golfens Dag SEK 

Opdatering brochurer SEK Åbne Rangen CG/Pro 

Generalforsamling Bestyrelsen Spærre boldkort SEK 

Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen Venskabsklubber start SEK 

Opdatere hjemmeside SEK/PS/FM Bane åbne CG 

Frivillig dag Bestyrelsen Alkoholbevilling (hver 4. år) SEK 

    Aflæse måler i v.boring CG 

    
Pejle grundvandspejl i 
v.boring 

CG 

        

 
 

7 Visioner og planer 2023 fra Kaninklubben v/Ole Nielsen 
o Ole og Lene: Kaniner 

▪ Det virker bedst når der er gunstart ellers har der været brugt alt for mange timer – 
nogle gange færdige efter 22. Der har max. været 44 deltagere inkl. hjælpere og 
der har ved alle starter været en hjælper med. Der er en trofast skare af hjælpere 
12-14 stykker – det ville ikke kunne lykkes hvis ikke de var der. Kan være svært for 
nogle at forlade kaninklubben. Man må max være i kaninklubben i 2 år eller at 
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handicappet er under 36. Det handler om at de får skabt nogle gode relationer så 
de kan spille med andre, men også at de kan begå sig på banen. De lærer at være 
en god golfer, møde til tiden, registrere sig og andet. Der har været møde med 
DGU for at blive klogere på hvad der betyder noget for nye medlemmer – det der 
betyder mest for kaninerne er at der er fokus på dem og at der tages hånd om 
dem. Den vigtigste årsag til at man melder sig ud, når man er ny, er ikke så meget 
om man bliver en god golfer end at man får skabt nogle relationer.  Måske kan vi 
arrangere at vi finder nogle erfarne spillere til at spille med nogle af dem i 
kaninklubben der går hurtigt ned i HCP. Banen er blevet rated så øvrige 
medlemmer kan spille hul 2-10 og kaninerne kan have hullerne 1, 11-18 uden at 
skulle lukke igennem. Det betyder at ”sandkassen” ikke også kan lukkes (hul 2-3-4). 
Der er nogle af de nye medlemmer der ikke kan spille om mandagen, hvis ikke vi får 
skabt relationer og spillemakkere til dem er de i fare for at melde sig ud igen. Det er 
vigtigt at finde løsninger på det. Hvor hører gruppen af golfere der har spillet for 
mange år siden og genoptager spillet henne – hvor skal der tages hånd om dem. 
Der kan være udfordringer med at få ”overleveret” spillere til Dame-, Herre- og 
Seniorklubberne. Vi skal holde fast i fadderordningen så kaninerne har en mulighed 
for at spille på den store bane. I øjeblikket er der 15 faddere. Det vil være 
hjælpsomt hvis der ikke bliver sendt 30 spillere afsted til kaninklubben uden at de 
ved at de kommer. Der efterspørges løsninger på om der kan findes andre 
modeller, kortere forløb, weekendkurser eller andet. 

 
8 Vision og planer 2023 fra Golf-Pro  

o Udskydes 
 

9 Info fra sekretariatet 
o Golfhäftet – er underskrevet der er møde torsdag i denne uge. Der er åbent på hverdag og 

efter klokken 14 i weekend og på helligdage 
o Virtuel DGU kort 
o Turneringen for de 18-29-årige – Sekretariatet sætter op 
o Husk hvis der laves blokeringer så skriv tydeligt hvad det handler om – husk at blokere 

begge baner 
o Møde med de frivillige i sekretariatet – der er brug for ekstra hjælp fra 1. april – 1. 30. juni – 

det rettes på hjemmesiden 
o Foreningspuljen søger vi tilskud til hjælpetræning og annoncering 

 
10 Elektronisk markedsføring gennem DGU v/Henrik og Helge 

o DGU kan hjælpe med at køre kampagner og annoncering på FB. De laver hele udviklingen 
og vi betaler for annonceringen. Besluttet 

 
11 Info fra Formand, med bl.a.: 

- Møde med embedsmænd fra kommunen 
o Møde i starten af februar med præsentation og dialog. Vi har forklaret at vi ikke har 

mulighed for at vedligeholde bygningerne med vores budgetter.  
 

- Kommunens rapport ang. Bygningsgennemgang ved ekstern rådgiver 
o Gennemgangen af bygningerne viser et efterslæb på vedligeholdelse på 1,3 mio. 

 
- Folkeoplysningsloven 



o Formanden har kigget på folkeoplysningsloven og mener at da vi modtager midler fra 
folkeoplysningsloven til juniorarbejdet så er vi omfattet af folkeoplysningsloven  

▪ Finn har kontaktet advokathjælp hos DGU – men afventer svar 
▪ Finn tager kontakt til Brøndby kommune og afsøger mulighederne 

  
12 Info fra FU, med bl.a.: 

o Kontingenter for 2023 
▪ Der fremsættes forslag til GF 

o Ansættelse af ”sommerfugle” for 2023 
▪ der ansættes 2 sommerfugle fra 1. april 

o Folkeoplysningsloven iht. Lejeaftale 
▪ Se under punkt 11 

o Henvendelse til kommunen, Jesper Storskov, ifm. Folkeoplysningsloven 
▪ Se under punkt 11 

o Forslag til robotklippere 
▪ Der ligger et forslag til en leasingaftale gældende fra 1. maj med klippere, der kan 

håndtere det meste, men skal bruges til fairways. Det koster ca. 20.000 per måned 
og skal starte fra 1. maj 

 
13 Info fra Udvalg, med bl.a.: 

 
o Rekrutteringsudvalg 

▪ Har drøftet om familiedagene skal ligge i rekrutteringsudvalget - de mener at det 
ligger bedst i juniorudvalget. Henrik C træder ind i rekrutteringsudvalget og har 
opgaven med familiedagene 

o Eliteudvalget 
▪ Spillertrupperne er på plads – der er kommet nogle gode lavhandicapspillere, der 

er inviteret ind i truppen 

▪ Sæsonen er startet       – med sim golf med 20 deltagere 
▪ Træningen er på plads – ændret til onsdag og torsdag så der forventes at komme 

flere 
o Turneringsudvalget 

▪ Alle turneringer i 2023 er lagt ind i aktivitetsplanen, ca. en turnering om måneden 
▪ Det forventes at lave en parturnering der ikke behøver at være ægtepar men bare 

2 der vælger at spille sammen. Måske skal den ikke hedde par turnering 
▪ Regionsgolf er på plads – der er tilmeldt 7 hold 

o Sponsorudvalget 
▪ Der er 3—4 på beddingen til i år men andre er på vej ud. 

o Byggeudvalget 
▪ Der er problemer med fyret 
▪ Baderummene dame/herre trænger til en ordentlig omgang 

o Baneudvalget 
▪ Fairwayklipperen er til reparation 
▪ Der er slebet knive 

▪ Vi har fået 10.000 fra forsikringen       
▪ Vi har stadig udestående på forsikringen fra vores indbrud 
▪ Vi har fået en regning på 79.000 fra skaden på elkablet på hul 13 
▪ Skraldespande – det overvejes om hvorvidt skraldespandene skal fjernes – det 

drøftes i baneudvalget 



o Regeludvalget 
▪ Hul 2-10 er blevet ratet som en 9 huls-bane 

 
14 Generalforsamling 2023, 29. marts i Kilden 

o Bestyrelsens beretning 
▪ Der mangler tilbagemelding fra et par stykker 
▪ Vi er enige om forslag til dirigent 

o Formøde den 29. marts 
▪ Vi holder formøde og mødes ca. kl. 16:30 

15 Eventuelt 
o Ny ”blå” bane (Helge) – baneudvalget går videre med den 
o Der kommer en artikel om Brøndby golfklub i næste udgave af golfavisen 

 
 


