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Referat af bestyrelsesmødet mandag den 23. april 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Der er til dato lidt færre indtægter end budgetteret, hvilket nok må tilskrives forårets dårlige 
vejr. 

b. Medlemmer, status 
Der er indmeldelsesaktivitet både hvad angår prøvemedlemmer og fuldtidsmedlemmer. 
Problemstillingen med for sent udmeldte medlemmer, der bliver udmeldt efter 
kontingentopkrævningen er udsendt blev diskuteret, der arbejdes på foranstaltninger der skal 
minimere dette problem. 

c. Sponsorer 
Christen har fået skaffet sponsorer, så vurderingen er at vi når det budgetterede mål. 
Der er tilfredshed blandt sponsorerne med det nye koncept. 
Der er stadig behov for nye medlemmer i sponsorudvalget. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Banen står meget flot, hvilket også bliver kommenteret af mange medlemmer. 
Det er ved at være tørt på banen, så vi er begyndt at vande. 
Der er lavet aftale med hensyn til de kontrolboringer, der skal laves for at kontrollerer niveauet 
for grundvandsspejlet. 
Der er ansat en sæsonmedarbejder, samt en medarbejder på fleks løn. 

b. Begynderudvalg 
Begyndere kan booke tider til spil (med de regler der gælder for de pågældende begyndere) 
fredag-lørdag-søndag efter kl. 15, senere når regionsgolf er slut også mandag efter kl. 17. Peter 
oplyser medlemmerne om dette via mail og nyhed på hjemmesiden. 
For bedre at kunne fastholde de prøvemedlemmer der kommer i klubben, og som ikke bliver 
klar til et fuldtidsmedlemskab i løbet af de 2 måneder, har bestyrelsen, på opfordring fra 
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begynderudvalget, valgt at oprette et begyndermedlemskab, som en mulighed frem til spilleren 
får banetilladelse. Der vil blive offentliggjort mere om dette på hjemmesiden. 
Yderligere vil udvalget, i samarbejde med trænerne, lave nogle fællestræningstilbud til de 
medlemmer, der ligger imellem handicap 40 og 54, og hvor udviklingen er gået lidt i stå, dette 
gøres for at give dem større fornøjelse af golfspillet. 

c. Juniorudvalg 
Der er aktivitet både i form af undervisning, træning og fredagsturneringer. 

d. Sportsudvalg 
Gruppen med juniorer og deres mentorer, der skal lette de unges adgang til eliten, er startet op 
med spil og træning. 
Det tøj som damernes hold i 1. division har indkøbt betales af spillerne selv, da indkøbet ikke er 
godkendt af sportsudvalget. 
Udfordringen med at sikre åbenhed og imødekommenhed i forhold til nye spillere blev 
drøftetSportsudvalget skal komme med oplæg til hvorledes dette kan afhjælpes, ligesom 
bestyrelsen vil tænke over løsningsmuligheder, der skal sikre en åben og imødekommende 
involvering af nye spillere på sportsniveau. 

e. Turneringsudvalg 
Årets turneringer er oprettet og åbne for tilmeldinger i GolfBox. 
Der var tilmeldt små 100 spillere til klubbens åbningsturnering, hvilket er meget 
tilfredsstillende. 

f. Regel og handicapudvalg 
Der er udarbejdet vagtplaner for undervisningen af klubbens prøvemedlemmer, og denne 
undervisning er allerede godt i gang. 
Udvalget har opstartet klubmesterskaberne i golfregler, hvor vinderen af den første runde 
allerede er kåret. Der kommer løbende nyheder om dette på hjemmesiden. Mesterskabet har 
Mads Krarup, advokatfirma som hovedsponsor, og Skåde brugsforening som præmiesponsor. 
Endelig har nogle fra udvalget deltaget i kursus om de nye regler, der træder i kraft den 1. 
januar 2019. Disse vil der blive undervist i løbet af det sene efterår. 

g. Husgruppen 
Der bliver indhentet tilbud på udbedring af de skader, der er ved at opstå på tegltaget i 
greenkeepergården. 
Visse sider på klubbens træbygninger skal males i løbet af året. Peter søger frivillige til dette 
arbejde via mail til medlemmerne. 

 
4. Information fra formanden 

Møde med Rådmænd den 9. Maj, i mødet deltager Claus og Lisbeth. 
Der er stadig medlemmer der bruger træningslokalet som ”slyngelstue”, hvilket der fra medlemmernes 
side er blevet klaget over. Bestyrelsen forventer at dette ophører snarest ligesom alle drikkevarer der 
findes, vil blive fjernet. 
Raterseminar for landets baneratere bliver afholdt her i klubben den 26. Maj. Raterne skal blandt andet 
på banen, spillerne bedes udvise agtpågivenhed og hensyn når dette pågår. 
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5. Fra sekretariatet 
Klubbens vedtægter er tilrettet i henhold til generalforsamlingsbeslutningerne, hvilket også fremgår på 
klubbens hjemmeside. 
Som det blev nævnt, af dirigenten, på klubbens generalforsamling, trænger klubbens vedtægter til en 
grundig gennemgang, til dette formål bliver der nedsat en arbejdsgruppe. 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

8. Eventuelt 

• 9 huls greenfee, der skal kunne bruges til en 9 hullers aftenrunde, blev diskuteret. Bestyrelsen 
vil på næste møde tage en beslutning om dette, indtil da er det ikke muligt at betale et 
reduceret beløb for at spille 9 huller. 

• Retningslinjer ved spil i torden og tåge blev vendt. Bestyrelsen opfordrer selvfølgelig til, at der 
ikke spilles under tordenvejr af hensyn til spillernes egen sikkerhed, ligesom der ikke spilles i 
tåge, hvor man ikke kan se hvor bolden lander. Ved tæt tåge vil banen blive lukket ved skiltning, 
og bestilte tider vil være tabt, som det er tilfældet ved rimfrost. 

• I forhold til uge 29 i 2019 er det besluttet, at ugen formodentlig skal flyttes. Peter aftaler dette 
med Kim (chefgreenkeeperen) og kommer med forslag til en placering. 

• For at kunne sikre at klubben overholder den kommende persondataforordning, er det 
besluttet at programmet som DGU anbefaler til dette indkøbes. Claus kommer med input til 
Peter med hensyn til diverse beskrivelser. 

• For at forbedre klubbens hjemmeside, samt sørge for opdateringen af Facebook mm, oprettes 
der et kommunikationsudvalg, der fremadrettet vil stå for klubbens kommunikationsstrategi, 
implementering og udførelse. 

• Der udarbejdes forslag til tiltag, som skal gøre det attraktivt for vores medlemmer at skaffe nye 
medlemmer. Niels kommer til at stå for dette arbejde. 

 
9. Næste møde 

11. juni  
13. august 
1. oktober 
Alle dage kl. 17.00 i klubhuset. 
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