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Mandag den 26. august 2019 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 
Torben Gustavussen, suppleant 
 
Afbud: 
Klaus Andersen, suppleant 
 
Som optakt til mødet blev Torben Gustavussen, der var tilstede ved et bestyrelsesmøde første gang, kort 
introduceret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ligesom Torben kort præcenterede sig selv. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning, regnskab 2019, budget 2020 

Principperne for regskabet blev af hensyn til Torben kort gennemgået af Arne. 
Regnskabet forventes at blive en del bedre end budgetteret, på grund af en del højere 
indtægter og færre afskrivninger. Yderligere bliver likviditetstrækket ved årets udgang en del 
mindre end forventet. 

b. Medlemmer, status, vedhæftet. 
Medlemsudviklingen er meget positiv, dette gælder især for grupperne ”fuldtidsmedlem”, hvor 
det især er den gode stemning der angives som årsag, og ”unge og studerende” hvor det er 
beliggenheden med tilgængelighed med bus og cykel samt prisen der angives som årsager. 
Endelig føler alle at de bliver godt modtaget i klubben. 

c. Sponsorer 
Der er fortsat stor tilfredshed med arbejdet og arrangementerne. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der er lavet log på grundvandet i forbindelse med oppumpninger af vand til vandinger, dette er 
indleveret til kommunen, der er ikke kommet en tilbagemelding endnu. 
Der indledes dialog med kommunen om forholdsregler og bekæmpelsesmuligheder ved 
eventuelle angreb af gåsebillelarver, stankelben og sneskimmel. Dialogen skal sikre, at der er en 
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hurtig adgang til at søge og få dispensation i tilfælde af truende angreb på banen. Gerne i form 
af en forhåndsgodkendelse af de midler der kan anvendes kombineret med en hurtig 
kontaktvej, når dispensationen konkret skal gives. Michael sikrer dette. 

b. Begynderudvalg 
Generelt stor tilfredshed med arbejdet i forbindelse med torsdagsturneringerne. Dog er der 
meget få deltagere i handicapgruppen 55-72. Der bliver kigget på årsagerne til dette af 
begynderudvalget og kontoret. 
Begynderudvalget har arrangeret ”besøg greenkeepergården” for deltagerne i 
begynderturneringen den 5. september. Lisbeth deltager fra bestyrelsen. 

c. Juniorudvalg 
Er i kraftig udvikling med mange nye tiltag i støbeskeen. 

d. Sportsudvalg 
Der er en meget god udvikling i hele truppens indstilling til udtagelsen af holdene. Der bliver 
afholdt udvalgsmøde medio september, når oprykningsspil og DM finaler er overstået. 
Budget DM 2019 
Der skal 3 hold med til slutspillet om de danske mesterskaber for senior- veteraner og 
superveteraner i Gilleleje den 14-15 september. Bestyrelsen besluttede at dække de udgifter 
som ikke kan dækkes indenfor sportsudvalgets budget. 
Turneringsbetingelser for omspil for mixede hold blev kort gennemgået og taget til 
efterretning. 

e. Turneringsudvalg 
Der bliver i weekenden den 30. august til den 1. september afholdt klubmesterskaber, hvor ca. 
10 % af klubbens aktive medlemmer deltager. 
I weekenden den 14-15 september afholdes finalerne i Santanderdivisionerne for herrer og 
damer, her afgøres de Danske mesterskaber for hold. 
Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at komme ud og se turneringerne. 
Endelig blev det vedtaget, at der ved manglende fremmøde uden grund til turneringer 
fremadrettet skal betales turneringsfee, madfee mm. 

f. Regel og handicapudvalg 
Undervisning af prøvemedlemmerne kører rigtig godt. 
Der er stadig behov for flere hjælpere til et gennemføre disse aktiviteter, så er der nogen der 
har lyst til at give en hånd med dette, kan de henvende sig til Peter på kontoret. 

g. Husgruppen 
 

4. Information fra formanden 
a. Ny lejekontrakt – hvad nu? 

Den nye lejekontrakt er nu underskrevet, så der skal afholdes medlemsmøder og hvilken 
retning klubben skal have i fremtiden. Claus undersøger hvilke muligheder der er for 
proffessionel understøttelse af medlemsaktiviteterne, samt hvordan konceptet eventuelt kan 
blive. 

b. Banen 
Michael og Lisbeth tager fat i kommunen med hensyn til hul 4 og sikkerheden i forbindelse med 
Moesgaard Alle. 
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5. Fra sekretariatet 

Samarbejdet med DGI går fremad, klubben har fået et meget pænt beløb til hvervning af inaktive børn 
og unge til klubben, golfsporten og fællesskabet. Der kommer i nærmeste fremtid en invitation til 
klubbens medlemmer hvis de skulle have lyst til at deltage i dette arbejde i dette arbejde og har gode 
ideer til dette. 
Der har været kontakt fra ”Profitgruppen” om optimering af klubbens forskellige indkøb. Dette blev 
vendt i bestyrelsen, som besluttede at hvis baneudvalget ville have dette arbejde udført så kunne de 
tage kontakten op. Baneudvalget har efterfølgende oplyst at de i de sidste par år har kontrolleret 
klubbens indkøb af sand, græs, brændstof mm, og føler sig sikre på at der ikke er ret meget, hvis noget 
at spare i forhold til prisen på minimum kr. 7.000,- pr. år i en treårig periode. 
Klubben og Unico er med i den Goodie-bag, der udleveres til de nystartede studerende på forskellige 
retninger på BSS 
Der arbejdes på at optimere oplevelsen for klubbens unge og studerende, så de får en større tilknytning 
til klubben. Der er blandt andet blokeret udvalgte tider til dem, så de har mulighed for at spille sammen 
og lære hinanden at kende. 
Den 19. september afholdes der Company Day som en del af klubbens samarbejde med Bakken Bears.  
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
a. Henvendelse fra firmaidræt, vedhæftet. 

Vi vender tilbage med at det ikke kan lade sig gøre til den ønskede pris her i klubben. 
 

8. Eventuelt 
 
9. Næste møde 
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