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Mandag den 7. december 2020 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Michael Traasdahl Møller 
Torben Gustavussen 
Andreas Fogh Schrøder 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning og budget 2021. 

Budget 2021 blev gennemgået for de forskellige områder, samt gennemgang af leasing, 
afskrivninger og likviditet. Der vil blive foretaget enkelte mindre korrektioner. 
Sportsudvalget kontakter bestyrelsen vedr. deres budget for 2021. 
Sponsorindtægter og bestyrelses rådighedsbeløb bibeholdes som udmeldt. 
Der fremsendes en revideret version af budgettet til bestyrelsen, når ændringerne er foretaget. 
 
Ved gennemgang af regnskabet forventes det at årsresultatet vil blive på godt 450 Tdk. 
Der forudbetales 1 mio. dk (½ mio. over 2 gange) i skat. 
 

b. Medlemmer, status 
Venteliste – hvor mange medlemmer kan vi være – fordelingen af medlemmer. 
Dette skal besluttes på næste møde. 
 

c. Sponsorer 
 

3. Fra udvalgene 
a. Baneudvalg 
b. Begynderudvalg 

Begynderturneringerne og deres format skal diskuteres på næste møde. 
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c. Juniorudvalg 
d. Sportsudvalg 

Der er tilmeldt to damehold til Danmarksturneringen. 
Herreeliten og juniorerne vil i 2021 arrangere en AM-AM i sensommeren, til dette formål 
hverves der pt. sponsorer. Målet er samle penge til elitearbejdet i klubben. 
Der arbejdes på at lave en ”spillerkontrakt” med spillerne, så de forpligtiges mere til at give 
noget tilbage til klubben. 
 

e. Turneringsudvalg 
Der vil muligvis blive lidt færre medlemmer i udvalget til 2021. 
Kim Bjerre bliver klubbens kontaktperson ved DM for to generationer der skal afholdes her i 
klubben i 2021. 
Formatet på turneringerne skal vendes i bestyrelsen inden de offentliggøres. 
Antallet af Gunstarter skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 
 

f. Regel og handicapudvalg 
Der vil fremadrettet være mere fokus på spilletempo. 
Undervisningen af prøve- og begyndermedlemmer fortsætter i 2021. 
 

g. Husgruppen 
Der er afleveringsforretning på etableringen af ventilationen den 10. december. 
Der følges op på mangler i køkkenet. Peter er tovholder. 

 
4. Information fra formanden 

Medlemstilvæksten i 2020 er størst omkring de større byer. 
DGU-kontingentet stiger med kr. 3,- pr. medlem. 
Der skal tages stilling til hvem der repræsentere klubben ved DGU´s repræsentantskabsmøde i 2021. 
 

5. Fra sekretariatet 
Probox  
Det blev besluttet at anskaffe en Probox fra sæsonstart 2021. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 
Der arbejdes ihærdigt i de forskellige arbejdsgrupper. 
 
Projekt bedre klubhus: 
Der skal findes en linje for indretningen, før der ryddes ud i den eksisterende indretning. 
Den foreløbige plan, lavet på baggrund af en konkret behovsanalyse, for klubhuset og området omkring 
klubhuset blev kort gennemgået. 
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Projekt bedre plads på banen: 
Der arbejdes i flere undergrupper, hvor der er kigget på flere muligheder for en ændret adfærd bland 
spillerne, herunder mulighed for starter og baneservice, mulig begrænsning af det antal tider hver 
spiller kan have i Golfbox, mulig bookingfee. 
Der er også kigget på muligheden for at slå bolde én- og tobolde sammen på flere tidspunkter hvor der 
er mange der gerne vil spille. 
Der bliver ligeledes kigget på antallet af gunstarter i klubben. 
På den lange bane undersøges muligheden for flere huller. 
Det forventes at gruppen kommer med en plan for tiltagene ultimo januar 2021. 
 
Projekt bedre bane: 
Jan Knudsen og Niels Fischer skal afholde et møde med Eddy, hvor forskellige emner vil blive vendt. 
Arbejdsgruppen har indtil nu kigget på træningsfaciliteter og stier på banen. 
 
Projekt bedre miljø og sociale forhold: 
Der er relativt få medlemmer af klubben der har meldt sig til denne arbejdsgruppe, så der var fra 
starten 4 personer i arbejdsgruppen. 
Efterfølgende er Anna, Morten, Doris og Asbjørn kommet med i arbejdsgruppen. 
Indtil videre har arbejdsgruppen mest arbejdet med de meget håndgribelige emner. 
På sigt vil man gerne arbejde med ”leveregler for klubben”, så kunne dette have interesse må man 
gerne henvende sig på kontoret, så skal Peter og Marianne nok sende kontakten videre til 
arbejdsgruppen. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
 

9. Eventuelt 
Bagmærker 
Vi afsøger mulighederne for at få et bagmærke der er af høj kvalitet til vores nye medlemmer i klubben. 
Claus vil tale med Stig Helstern om muligheder for et godt design. 
 
Varslingen af generalforsamlingen der afholdes torsdag den 11. marts 2021 blev gennemgået. 
 
Det blev besluttet at sige nej tak til at reklamere i Nordic Golfers. 

 
10. Næste møde 

Mandag den 25. januar kl. 18.00 i klubhuset. 
Mandag den 22. februar kl. 18.00 i klubhuset. 
Torsdag den 11. marts kl. 17.00 i klubhuset. 
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