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Onsdag den 12. december 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. Baneudvalg ved Baneudvalgsformand Jesper Meto og Chefgreenkeeper Kim Johnsen. 

 
Personalesituationen blev gennemgået. Der arbejdes på at skabe mere kontinuitet i 
personalesammensætningen, så udskiftningen hvert år minimeres. 
 
Pasnings og plejesituationen for banen blev gennemgået, der er enighed om at banens stand, især på 
greens, er blevet løftet til et højere niveau igennem de sidste år. Arbejderne der er i gang med 
forbedring af greens, forgreens, teesteder, fairways og bunkers vil fortsætte i 2019. 
 
Der vil i den kommende fremtid, 2019 eller 20220, være behov for indkøb af nye klippere til greens og 
fairway, da de nuværende maskiner er ved at have kørt mange timer. 
 
Der arbejdes videre med indkøb af robotklippere til Driving Range med undersøgelse af service, 
vedligehold, sponsorering afledte besparelse mv. Dernæst træffer bestyrelsen endelig beslutning. 
Robotklippere på Driving Range vil medføre at Driving Rangen ikke lukkes på grund af klipning på 
ugentlig basis, men kun i specielle tilfælde. 
 
For i fremtiden at kunne lave mere målrettede indsatser, vil der blive udarbejdet en overordnet plan for 
hvordan banen skal fremstå med hensyn til udseende og stand. 
 
 

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

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Regnskabet til dato blev gennemgået, og resultatet forventes at blive bedre end budgetteret. 
Budget 2019 
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Oplæg til budgettet for 2019 blev gennemgået, der kom input der medfører enkelte ændringer 
i budgettet. Disse ændringer bliver indarbejdet i et nyt budgetoplæg, som Lisbeth fremsender 
til bestyrelsen pr. mail. 
Godkendelse i henhold til ligningslovens §8 
Klubben er blevet godkendt efter ligningslovens § 8, hvilket giver mulighed for at få del i puljen 
for midler til momsrefusion. 

b. Medlemmer, status 
Der forventede medlemstal er indarbejdet i budgettet for 2019. Medlemstallene fremviser en 
lille tilbagegang, så medlemmerne i klubben opfordres til at hjælpe med at skaffe nye 
medlemmer. 

c. Sponsorer 
Sponsoraterne for 2018 har været tilfredsstillende. Det er et stort arbejde af forhandle 
sponsoraterne, så er der nogen der har tid og lyst til at deltage i sponsorarbejdet kan de altid 
tage kontakt til sponsorudvalget. 
Arbejdet med at planlægge sæsonen 2019 er rigtig godt i gang, arrangementskalenderen er 
allerede lagt på hjemmesiden (link til arrangementskalenderen). 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Se pkt. 1. 

b. Begynderudvalg 
Der er nedsat et nyt Begynderudvalg, som er godt i gang med at forberede indsatsen for 2019 
og fremadrettet. 
Det er vigtigt at prøve- og begyndermedlemmer får adgang til banen så tidligt i deres forløb 
som muligt, derfor vil der være tidsrum hvor disse kan booke tider på banen, typisk i tidsrum 
hvor belægningen ikke er så høj. 

c. Juniorudvalg 
Ikke noget fra Juniorudvalget. 

d. Sportsudvalg 
Der er god gang i planlægningen for sæsonen 2019, herunder en fællestur for alle spillere på 
holdene i Danmarksserien. 
Niels og Peter sørger for tilmelding til Regionsgolfen 2019. 

e. Turneringsudvalg 
Turneringsprogrammet for 2019 blev vedtaget med den tilføjelse, at klubben er blevet valgt til 
at være vært for medaljespillet i Santander divisionerne. 
Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig 2019-regelskolen ved Oswald Academy (link til 
2019-regelskolen). 

f. Regel og handicapudvalg 
Problematik fremsendt fra regel- og handicapudvalget vedr. fuldtidsmedlemmer der mangler at 
deltage i ”Banespecifik Regelundervisning” blev drøftet. 
Det blev besluttet at Peter skriver til de fem personer det drejer sig om, for at opfordre dem til 
at deltage i denne undervisning tidligt i 2019. 
Der er lavet tiltag for at dette ikke kan ske fremadrettet. 
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g. Husgruppen 
Intet fra husgruppen udover almindeligt vedligehold. 

 
5. Information fra formanden 

 
6. Fra sekretariatet 

Bakken Bears 
Et eventuelt samarbejde blev drøftet. 

 
7. Lukkede / fortrolige sager 

 
8. Hændelser og henvendelser 

a. Forslag fra Anne Mette Nielsen er givet videre til Michael Traasdahl. 
 

9. Eventuelt 
Godkendelse af materiale til varsling af generalforsamlingen 2019 
 
Oplæg til ændringer/omskrivninger af klubbens vedtægter blev udleveret til bestyrelsen, der nærlæser 
dette. Eventuelle kommentarer og / eller ændringer sendes pr. mail til Lisbeth og resten af bestyrelsen. 
 
En del af klubbens medlemmer har efterlyst muligheden for at kunne booke tider samme dag. Derfor 
laves der en forsøgsordning hvor tiderne i sæsonen fra kl. 16.37 til 17.00 blokeres mandage-tirsdage og 
fredage, for først at blive frigivet samme dag ca. kl. 14. 

 
10. Næste møde 

Tirsdag den 19. februar kl. 17.00 i klubhuset 
Torsdag den 7. marts kl. 17.00 i klubhuset 
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