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Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
 
 
Dagsorden: 
1. Begynderudvalget ved Jan Christensen og Irmelin Brøchner fremlægger Begynderudvalgets 

strategiplan. 
Begynderudvalget fremlagde deres plan for det fremtidige arbejde med prøvemedlemmer og 
fastholdelse af disse i klubben. 
Baggrunden for deres arbejde var at klubben tidligere var meget dårlig til at fastholde 
prøvemedlemmer/begyndere i klubben efter 2 år. Som følge deraf bad udvalget bestyrelsen om 
tilladelse til at undersøg hvorfor det stod så skidt til, og ikke mindst til at komme med et oplæg til en 
strategi for arbejdet. 
Igennem analyser af tilbagemeldingerne, der blandt andet er kommet via Golfspilleren I Centrum, har 
udvalget fundet de områder hvor der skal sættes ind. Dette arbejde blev i det små påbegyndt i foråret 
2017, hvor de tilbagemeldinger der er kommet, allerede nu er meget mere positive. 
Visioner, strategi og planer for arbejdet vi i den nærmeste tid i sin helhed blive præsenteret for 
klubbens medlemmer. 
Bestyrelsen er meget imponeret over det store arbejde der er lavet, og glæder sig til at alle tiltagene 
bliver iværksat i 2018 til fornøjelse for prøvemedlemmer og begyndere. Bestyrelsen vil gerne takke 
udvalget for arbejdet til nu, og vil støtte op om de fremtidige tiltag. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet er godkendt. 
 

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning. Arne gennemgår regnskab for 2017. 

Udkastet til regnskabet for 2017 blev gennemgået, og offentliggøres til medlemmerne så snart 
det er færdigt fra revisoren. 
Januar måned blev kort gennemgået, det følger med små afvigelser budgettet. 

b. Medlemmer, status 
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Alle ”overvintrende” prøvemedlemmer er blevet kontaktet med hensyn til deres videre forløb, 
dette har indtil videre medført et par nye fuldtidsmedlemmer. 

c. Sponsorer 
Christen har fået sponsorater for kr. 300.000 indtil videre, og han regner med yderligere 
sponsorater for kr. 100.000 indenfor den næste måned. 
Der har været afholdt det første arrangement i sponsorforum, hvor alle klubbens sponsorer er 
med, det var i Unico og en succes. Der kan læses nærmere om dette på hjemmesiden. 
Skulle du have lyst til at blive sponsor i klubben, eller have lyst og muligheder for at hjælpe med 
arbejdet i udvalget, kan du kontakte Peter, som så vil formidle den videre kontakt. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Den store udfordring, der har været i en del år, med at overskudvandet fra banen ikke har 
kunnet komme væk fra banens område, via den rende der er på den anden side af Moesgårds 
Alle ved hul 4, har gjort at der især i de sidste 2 år er sket en meget stor ophobning af vand, i de 
øverste jordlag på banen, hvilket jo i efteråret 2017 blev meget tydeligt for alle. Kommunen har 
nu udgravet renden på den anden side af Moesgårds Alle, så den igen kan føre vand. Renden 
fører overskudsvandet fra hele banen væk, og allerede nu kan man se væsentlige forbedringer i 
de øverste jordlag på banen, der flere steder er tørret godt ud. Denne forbedring forventes at 
fortsætte, så jordlagene generelt skulle blive væsentlig mindre vandholdige, og dermed bedre 
vil kunne optage nedbør, selvom dette skulle komme i større intensitet. 
Endvidere er dræn og render på hul 2 og 4 blevet oprenset, dette har ligeledes allerede nu 
medført væsentlige forbedringer. 
Der er netop færdiggjort en rapport om udfordringerne med banens evne til at optage 
nedbørsmængderne fremover. Denne er rundsendt til bestyrelsen, handlingsplanerne fra der 
vil komme fra rapporten vil senere blive gennemgået udførligt for medlemmerne. 
Der kommer endelig dato på færdiggørelsen af hul 13 efter møde i baneudvalget torsdag den 2. 
marts. 

b. Begynderudvalg 
Se under pkt. 1. 

c. Juniorudvalg 
Der er gang i planlægningen af træning og aktiviteter, ligesom der er tilmeldt hold til 
juniorholdturneringen. 

d. Sportsudvalg 
Der arbejdes meget med at overgangen fra junior til elitespiller bliver så god som muligt.. 
Der er i uge 11 møde med spillerne. 
Ranglisteturneringerne bliver åbne for alle spillere i klubben, der er kvalificeret til at deltage, 
også selvom man ikke spiller på noget hold i klubben. 

e. Turneringsudvalg 
f. Regel og handicapudvalg 

Udvalget har lagt meget stor indsats i deres udarbejdelsen af deres plan for arbejdet i udvalget, 
som er ved at være færdiggjort. Det kan her nævnes at der i de kommende år vil blive en del 
aktiviteter i forbindelse med at der kommer nye golfregler til januar 2019, samt nye 
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handicapregler i 2020, og som følge deraf en stor arbejdsmængde for udvalget, derfor kan der 
kan stadig godt bruges flere medlemmer i udvalget til de store opgaver der kommer 
fremadrettet. Vil du have yderligere information om, og/eller eventuelt melde dig til arbejdet i 
udvalget er du velkommer til at rette henvendelse til udvalgets formand Ejlert Bøndergaard, 
her hjælper Peter gerne med kontaktoplysninger. 
Af aktiviteter der allerede nu kan nævnes er, at der i år kommer et klubmesterskab i golfregler, 
der er sponseret af en af vores sponsorer og medlem, Mads Krarup fra Krarup Law. Præcise 
informationer om dette vil fremgå på klubbens medier, når vi kommer lidt tættere på 
mesterskabet. 

g. Husgruppen 
Lovliggørelsen af affaldsrum i forbindelse med restauranten er færdiggjort. 
Den nye plads med lufttrykrensning er færdiggjort. 
Der er lavet skraldespande til rangen, der bliver lavet nogle lignende der placeres omkring 
klubhuset. 
Det er planen at der i år skal males de dele at træbygninger der trænger. Peter og Ole Steen 
definerer hvilke dele der trænger mest. 
Alle bygninger vil i foråret blive gennemgået, med henblik på vedligeholdelsen i 2018. 

 
5. Information fra formanden 

• Bestyrelsen har fremadrettet valgt at bruge Golfspilleren i Centrum mere målrettet, og har 
derfor bedt Thomas Rauhe om, at varetage det store arbejde med at indsamle og sortere de 
indkomne data, så de kan præsenteres for bestyrelsen, som så vil stå for den videre formidling 
til klubbens udvalg, medlemmer og andre relevante aktører. Bestyrelsen vil gerne benytte 
lejligheden til at takke Thomas for, at han vil påtage sig dette store arbejde. 

 
Sammen med de øvrige medlemmer i regel- og handicapudvalget, er der derudover en stor 
arbejdsopgave der skal varetages her i klubben med undervisningen af klubbens medlemmer, 
ikke mindst klubbens begyndere. Mængden af dette arbejde bliver stærkt forøget i den 
nærmeste fremtid, i forbindelse med implementeringen af såvel de nye golfregler der træder i 
kraft pr. 1. januar 2019, som de nye handicapregler, der træder i kraft pr. 1. januar 2020. 

 

• Uldtrøjer med klublogo er fremskaffet fra Kaufmann, der er en af klubbens mangeårige 
sponsorer. Disse vil kunne købes i shoppen fra sæsonstart. 

 
6. Fra sekretariatet 

Planlægningen af sæsonen 2018 er i store træk færdiggjort. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
 

9. Eventuelt 
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• Muligheder for tilskud fra puljer ved Sport og Fritid blev kort gennemgået, der er puljer som der 
formodentlig kan søges midler ved, dette vil blive undersøgt og gjort af bestyrelsen. 

• Der er i bestyrelsen enighed om at der i år ikke skal byttes Golfbuggies fra el til benzin drift. 
Peter giver besked til leverandøren. 

• Der udarbejdes politik og diverse relevante dokumenter i forbindelse med at 
persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Claus kommer med oplæg til dette. 

 
10. Generalforsamling. 

Bestyrelsen vil foreslå to vedtægtsændringer. Peter laver oplæg til tekst og sender denne til Lisbeth. 
Bestyrelsen stiller yderligere et forslag. Peter laver oplæg til tekst og sender denne til Lisbeth. 
Der er indkommet ét forslag fra medlemmer. 
Alle forslag vil fremgå i deres helhed af den endelige indkaldelse til generalforsamlingen. 

• Senest 14 dage, før generalforsamlingen, mandag den 5. marts, sendes den endelige 
indkaldelse indeholdende den fuldstændige dagsorden og indholdet af eventuelle forslag, der 
kommer til behandling, som mail via Golfbox, samt offentliggøres på hjemmesiden under 
nyheder. 

• Senest 8 dage før generalforsamlingen, søndag den 11. marts, fremlægges årsregnskabet og de 
forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt generalforsamlingen til gennemsyn 
for medlemmerne i klubhuset, ligesom det sendes som mail via Golfbox. 

 
 

11. Næste møde 
20. marts kl. 17.00 i klubhuset. 
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