
Referat af bestyrelsesmødet den 20. marts 2023 i klublokalet: 
 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 

2 Valg af referent 
o Karin 

 

3 Endeligt regnskab for 2022  
o Godkendt 

 
4 Endeligt budget 2023  

o Budgettet balancerer når kontingentstigning, ekstraordinært indskud på 250,- kr. samt 
energitillæg er regnet ind 

 

5 Åbne poster: to do opgaver  
o Gennemgået  

 

6 Årshjul 

April 

Aktivitet Ansvarlig 
Golfens Dag SEK 

Åbne Rangen CG/Pro 

Spærre boldkort SEK 

Venskabsklubber start SEK 

Bane åbne CG 

Alkoholbevilling (hver 4. år) SEK 

Aflæse måler i v. boring CG 

Pejle grundvandsspejl i v. 
boring 

CG 

    

 
7 Info fra sekretariatet, med bl.a.: 

o Spærre boldnøgler – det har været vanskeligere end forventet men det er lykkes at få 
lukket boldnøgler hos ikke medlemmer 

o Ungsenior fra 1. januar til dags dato har givet 10 medlemmer – sidste år var der ingen 
o Prøvehold fra 1. april – 8 tilmeldte 
o Kvinder og golf – 6 tilmeldte 
o Golfhäftet – der er solgt 10 
o Frivilligdag – der er 36 tilmeldte, hvilket er fantastisk 

 
 

8 Info fra Formand, med bl.a.: 
- Folkeoplysningsloven iht. lejeaftale (svar fra DIF) 

o Finn har fået svar fra juristen i DIF der mener at vi er omfattet af folkeoplysningsloven og 
der er aftalt et møde med Brøndby Kommune.  

Maj 

Aktivitet Ansvarlig 
Orientering udvalgsformænd Bestyrelsen 

 Ovennævnte flyttes til januar 
måned 
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- Repræsentantskabsmøde DGU (forslag om fastholdelse af kontingent i 2023) 

o Vi støtter forslaget om at kontingentet fastholdes 
 

9 Info fra FU, med bl.a.: 
- Nyt fra Café Fairway 

o Møde med cafeen – bagvæggen bliver malet, der bliver, af hygiejnemæssige årsager, lavet 
en lille disk foran luge, der kommer prisstigninger som følge af de generelle prisstigninger. 
Nye priser kan ses på hjemmesiden. 

o Der er pakket 4 buggys der er på vej fra Kina.  
o White foreslår at der laves en 2 indoor simulatorpladser for enden bygningen hvor Golfbox 

skærmene står – det ser vi positivt på 
o White vil gerne lave en open turnering hvor der både er medlemmer og eksterne der kan 

deltage – vi kigger på forslaget 
- Lønningerne er på plads med medarbejderne 
 

10 Klubbens it-situation – hvor er vi? 
o Der er oprette nye mailadresser 
o Der er indgået nye licensaftaler 

 
11 Klubbens nye hjemmeside – hvor er vi? 

o Vi er nået langt med opsætningen der er gang i at lave copy/paste med det gamle 
 

12 Info fra Udvalg, med bl.a.: 
- Baneudvalget 

o Vi lider under vejret med at få færdiggjort nogle ting fordi man ikke kan køre uden at lave 
grimme spor 

o Der mangler stadig afklaring af hvornår tingene bliver lavet i greenkeepergården – det er 
frustrerende for medarbejderne men vi er ikke selv herre over fremdriften. Der bliver 
rykket hele tiden men der kommer kun løsninger på små dele af gangen 

- Sponsorudvalget 
o Det er stadig vanskeligt at finde sponsorer – der arbejdes ihærdigt, men det er svært at 

finde nye. 
o John går i gang med leverandørlisten for at spørge den vej rundt 
o Er der selvstændige medlemmer der har lyst? 

- Baneservice 
o Der er kommet er par stykker mere med – de er nu 9 
o Der er overvejet at køre kontrol på andre tidspunkter for at fange ”gratister” 
o DGU kort erstatter årsmærker fra 2024 
o Der er udfordringer med bookning af buggy til kontrolrunder 

- Turneringsudvalget 
o Der bliver holdt kursus i Golfboks for medlemmerne i turneringsudvalget 
o Der er inviteret til en løbende parturnering – det ser ud som om det er en succes allerede 

- Eliteudvalget 
o Vi har møde onsdag 

- Juniorudvalget 
o Intet nyt 

- Regel og HCP  
o Intet nyt 

- Rekrutteringsudvalget 



o Der er styr på aktiviteterne 
o De 107 nye medlemmer fra 2022 kontaktes  
o Henrik Christensen er associeret til rekrutteringsudvalget og bliver ansvarlig for 

familiedagene 
o Kvinder og Golf og Mænd og Golf er allerede i fuld sving med at planlægge aktiviteterne 

 
13 Generalforsamling 2023, 29. marts i Kilden 

- Bestyrelsens beretning  
o Den er ved at være klar 

 
14 Eventuelt. 

o Vi holder fast i mødet den 17. april klokken 17 med kort dagsorden – velkommen til de nye 
o Der kommer nyt sortiment fra poloshoppen – der kommer til at hænge et udvalg i shoppen 

ikke størrelser men kvalitet 
o Vi skal have taget nogle billeder – vi spørger i medlemskredsen 

 
 


