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Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 7. november 2017 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Dagsorden: 
1. Juniorudvalget er inviteret. 

Udvalget var forhindret i at møde op. 
Claus taler med Peter Bendixen, det sandsynligvis bliver formand for juniorudvalget fremadrettet. 
 

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

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning og budget 2018 

Regnskabet blev gennemgået og der forventes et overskud på ca. 500 TDK, samt at likviditeten 
går i nul. 
Budgettet for 2018 blev gennemgået. Det bemærkes især at baneudvalgets ønsker i det store 
hele bliver efterkommet, således at fokusområdet i 2018 vil blive banens pleje og pasning. 
Der blev foretaget mindre rettelser, det forventes at endeligt budget er klar til næste 
bestyrelsesmøde den 5. december. 

b. Medlemmer, status 
Der er til dato i 2017 en fremgang på 52 seniormedlemmer, 5 ungdomsmedlemmer samt 2 
juniormedlemmer. 

c. Sponsorer 
 

4. Fra udvalgene 
Formændene samt udvalgsmedlemmer opfordres til at få tilsendt DGU´s klubnyt, tilmelding sker på 
DGU´s hjemmeside. Peter sender en opfordring til udvalgsformændene. 

a. Baneudvalg 

• Dræning af golfbanen 
Michael udarbejder en plan og et økonomisk overslag for dræning af banen, så den 
bedre kan tage de større mængder vand som man formoder vil komme fremadrettet. 

• Vinterbane 
Der er sket mindre reguleringer af vinterbanen i forhold til sidste år, men den er i det 
store hele som vi kender den. 
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Arbejdet med at etablere vinterbane pågår med hjælp fra frivillige. 

• Opdatering på færdiggørelse af hul 13 
Hul 13 færdiggøres i uge 46. 

b. Begynderudvalg 
Der er aftalt møde med udviklingskonsulent fra DGU med henblik på at optimere klubbens 
begynderarbejde. 

c. Juniorudvalg 
Se under pkt. 1. 

d. Sportsudvalg 
Intet nyt, der er møde i udvalget den 8. november. 

e. Turneringsudvalg 
Der er udarbejdet foreløbig turneringsplan for 2018, denne sendes til bestyrelsen. 

f. Regel og handicapudvalg  
Claus informerede om arbejdet i udvalget, hvor der arbejdes på et nyt kommissorium for 
udvalget. 
Der bliver lavet en rekrutteringskampagne i løbet af de kommende måneder, da der er behov 
for flere end de 2 personer der er i udvalget pt. 

g. Husgruppen 
Luft – luft varmepumpe i træningsrummet etableres, pris inkl. montering 14.375,- kr. 
I 2018 vil der udelukkende blive lavet vedligeholdelse og ingen større projekter. 

 
5. Information fra formanden 

a. Orientering fra DGU regionalmøde 

• Der kommer nye golfregler i 2019, i løbet af 2018 vil der komme materiale om de nye 
regler. Der afholdes derfor ikke regelkurser i 2018 før tidligst i efteråret. 

• Der kommer nye og på verdensplan ensartede handicapregler i 2020. 

• Fodboldgolf har søgt om optagelse i DGU. 

• Tendensen i golfverdenen i resten af verden er, at der er mindre og mindre tilknytning 
en klub. I Danmark er det dog stadig sådan at foreningstanken står stærkt. 

b. Opdatering på lejeforlængelse 
Lejeaftalen er på vej rundt i kommunens forskellige involverede udvalg. 

 
6. Fra sekretariatet 

Der arbejdes på at få en akademisk praktikant til klubben. Denne kunne især hjælpe med gennemgang 
af diverse mål- og styringsdokumenter, overgang til nyt økonomisystem samt plan for markedsføring og 
kommunikation. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
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8. Hændelser og henvendelser 
I den seneste tid har bestyrelsen fået nogle henvendelser fra medlemmer, der kommenterer at banen 
har været meget våd og som følge deraf i perioder har været lukket. Dette, det vådeste efterår i 19-20 
år, har været en stor udfordring for såvel vores klub, som for en meget stor del af klubberne i Danmark. 
Som det ses under pkt. 4.a arbejder Michael og baneudvalget på en plan for en øget dræning af hele 
banen, så den i bedste mulig omfang kan tage de store mængder vand. Dette sammen med den 
topdresning af fairways der allerede er igangsat, skulle gerne gøre at overfladeforholdene ikke bliver 
helt så bløde, hvorved banen skulle blive spilbar i et større omfang.  
Arbejdet med at dræne og topdresse banen yderligere, vil tage en del år, ligesom det vil kræve en del 
investeringer. 
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der her i klubben er mulighed for at tilkøbe et 
medlemskab i ØGR, hvor der er baner der ikke er lige så plaget at bløde overfladeforhold som vi er pt. 
ØGR medlemskab kan købes ved Peter og Marianne i sekretariatet. 
 
Der er kommet henvendelse fra et medlem vedrørende medlemskab og kontingentreduktion fordi 
medlemmet udelukkende mulighed for at benytte banen i perioden 15. april til 15. oktober. Derfor 
ønsker medlemmet udelukkende at være aktivt medlem i denne periode, og passivt medlem i den 
resterende del af året, med deraf følgende reduktion i kontingentet til det halve af et fuldt kontingent. 
Dette kan ikke accepteres af bestyrelsen, da det er bestyrelsens opfattelse, at hovedparten af klubbens 
medlemmer heller ikke spiller golf i den samme periode som medlemmet ikke spiller i, på grund af lave 
temperaturer, regn og slud eller bløde overfladeforhold der gør det utrygt for dem at færdes på banen.  
Kontingentet i klubben er et kontingent der betales for en sæson, som løber fra den 1.1 til den 31.12, 
med en bevidsthed om at der hovedsageligt kan spilles i forårs-, sommer- og efterårsperioden, altså fra 
medio april til medio oktober. 
 

9. Eventuelt 
Opdatering om vejføring 
Der er borgermøde den 7. november, det meste af klubbens bestyrelse deltager i dette møde. 

 
10. Næste møder 

5. december 2017 kl. 17.00 i klubhuset 

30. januar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 

27. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
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