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Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Torben Gustavussen 
Peter Agerboe 
 
Inviterede: 
Eddy Glinjui 
Jon Koch Hansen 
Jesper Meto 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
Klaus Andersen 
 
Claus bød velkommen til Eddy, Jon og Jesper, der deltog i årets første bestyrelsesmøde. 
Herefter var der en kort præsentation af de tilstedeværende. 
 
Dagsorden: 
1. Præsentation ved Eddy og Jesper. 

Eddy gennemgik kort de arbejder der er i gang eller udført: 
Der er blevet sat sprinklere på indspilsområdet, så græsset kan holdes i en meget bedre kvalitet end det 
hidtil har været tilfældet. 
Greens er blevet prikket med 18 mm massive spyd, så der kan ske en bedre luftning af greens. 
Parkeringspladsen bliver renoveret, så området fremstår meget pænere når man kommer til klubben. 
Greens bliver klippet med singleklipper. 
Eddy fortalte at Michael, Lars og Lars er startet i klubben igen fra den 3. februar. 
Eddy udleverede plejeplan for 2020-2025, som kort blev gennemgået til information.  
Plan over de kommende ønsker til maskininvesteringer samt begrundelsen for investeringerne blev 
udleveret og gennemgået. 

 
2. Sportsudvalget v. Jon Koch Hansen 

Jon fortalte kort om at der i de sidste 3 år, med succes, har været fokuseret på at skabe et godt socialt 
fællesskab i elitetrupperne. 
Der arbejdes nu på en treårsplan med fokus på at hæve det sportslige niveau, blandt andet arbejdes 
der på en bedre indføring af de bedste juniorer i elitetruppen. 
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3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt. 
 

4. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning, regnskab 2019 bliver rundsendt når det er færdigt.  

Budget 2020 
b. Medlemmer, status 

Vi starter stort set på samme niveau som i 2019. 
c. Sponsorer 

 
 

5. Fra udvalgene 
a. Baneudvalg 

i. Skraldespande til affaldssortering 
Der vil blive udarbejdet en designplan på udseendet på banen og omkring klubhuset. 

ii. Banens dag  
Program:  
Lørdag 28/3  
Kl. 9: Vi mødes i Greenkeepergården til information, går herefter ud på banen. 
Kl. 12: I Greenkeepergården til en sandwich samt en øl eller vand. 
Kl. 15: Tak for i dag 
Søndag 29/3 
Kl. 10: 9 huller Stableford med baglæns gunstart. 
Kl. 12: Præmieoverrækkelse. 

 Der er givet tilladelse til at søen på hul 10 kan oprenses. 
 Drænplanen for banen blev gennemgået, herunder en synliggørelse af de vandhæmmede  

områder 
b. Begynderudvalg 

Der er blev udskiftet 2 personer i udvalget, så tak for hjælpen til Lene Hansen og Irmelin 
Brøchner, og velkommen til Kurt Mathiasen og Henriette Linde. 
Begynderturneringerne starter efter påske. 

c. Juniorudvalg 
Thomas Tønder bliver inviteret med til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

d. Sportsudvalg 
e. Turneringsudvalg 
f. Regel og handicapudvalg 

Claus har overtaget formandskabet i udvalget og gennemfører selv det meste af 
undervisningen af begynderne. 
I forbindelse med de nye handicap regler vil der blive planlagt undervisningsarrangementer, 
lignende dem der var i forbindelse med de nye golfregler. 
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g. Husgruppen 
i. Døren til indendørstræning trænger til udskiftning. 

Troels har kigget på dørene til bagrum og indendørs træningsrum onsdag den 5. 
februar, og anbefaler at der anskaffes nye døre, og anbefaler samtidig at de ikke skal 
kunne stå åbne, hvilket vil forlænge deres levetid betydeligt. 

ii. Der opsættes ikke gardin i det lille vindue i Members Lounge 
Regnskabet for renovering af køkken og klubområde i Unico blev gennemgået, ligeledes blev 
det manglende arbejde gennemgået. 

 
 

6. Information fra formanden 
Medlemsmøde den 25. februar kl. 17-21 
 

7. Fra sekretariatet 
a. Underskrifter på tilskudsregnskab 
b. Underskrift på ansøgning om lokaletilskud 

 
8. Lukkede / fortrolige sager 

 
9. Hændelser og henvendelser 

a. Henvendelse fra Markusminde Golfklub 
Der laves ikke aftale med Markusminde Golfklub. 

 
10. Eventuelt 

a. Hospitalsklovne arrangement i/med Unico den 22. august 
Klubben vil gerne deltage med en turnering, hvor turneringsfeen går til hospitalsklovnene. Kim 
Bjerre kontakter Anders for at aftale nærmere. 

b. Intro-kontingent/tilbud til nye juniorer indføres: 
• Kontingent den første sæson: kr. 500,- 
• Gratis leje af bagskab den første sæson. 
• Gratis låneudstyr i den første sæson. 

c. 4-bolde i weekends i primetime. 
I weekends og på helligdage vil 1 og 2 bolde blive slået sammen til 3 og 4 bolde i tidsrummet 
8.30-11.52, når det skønnes nødvendigt. 

d. Tider forbeholdt medlemmer i weekends og helligdage 
Dette vil ikke blive indført pt. 

e. Container til opbevaring af stole, græsfrø mm. er anskaffet. 
f. Aftale om droneoverflyvninger mm fra Christen. 

Der udarbejdes en plan for hvor og hvordan dette bruges i markedsføringen. 
g. Klimatilskud til foreninger. 

Lisbeth arbejder videre med dette. 
h. Senior divisions træningsmatch. 
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i. Golfhistorisk selskab 
Vi støtter dette som sædvanligt. 

j. Tourguiden 
Det blev besluttet ikke at reklamerer i Tourguiden. 

k. Ældretilskud. 
l. Boldrendetider 

Der vil blive lavet boldrendetider som kun kan bookes på touchskærmene i klubben. Der vil 
som udgangspunkt være boldrendetider på følgende tider: 
Mandage og fredage: 15.45, 15.52, 16.45 og 16.55 
Tirsdage: 16.45 og 16.55 
Weekends: 8.52, 9.52, 10.52 og 11.52 
Dette gøres som et forsøg for at give mulighed for at komme ud uden at have bestilt en tid lang 
tid før. 

m. Organisationsplan 
Claus og Iben arbejder videre med dette, det udbygges med beskrivelser af forventninger-
ansvar-opgaver mm. 

n. Årets energibombe 
Iben og Marianne arbejder videre med dette. 

 
11. Næste møde 

10. marts kl. 17.00 i klubhuset. 
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