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Mandag den 13. december 2021 kl. 15.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Klaus Kirk Jensen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Jacob Nordby 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende) 
Referat fra sidste møde er godkendt. 
Dagsorden er godkendt. 
 
Dagsorden: 

1. Møde med juniorudvalget, hvor Thomas Tønder var fremmødt på udvalgets vegne. 
Der har været udskiftning i udvalget, så Frederik Markholt og René Toldbod er trådt ud af udvalgt. 
Der er dog kommet nye til udvalget, så der pt. er 4 personer i juniorudvalget. 
 
Der er kommet mange nye juniorer i 2021, og ikke kun ved Pandaerne.  
Det er blevet besluttet at der først tilbydes medlemskab til børn der har været igennem 0-te klasse, 
altså fra 7-årsalderen, da de så er bedre forberedt på at deltage i fælles-sammenhænge, og kan 
være tilpas fokuseret. 
 
Der er kommet mange nye turneringer for de forskellige aldersgrupper. Junglegolfen startede godt 
men succesen ebbede hurtigt ud. Vores unge juniorer vil ikke spille med plastikbolde når de første 
har prøvet at spille med rigtige bolde, derfor vil juniorudvalget fremover satse mere på super6. 
 
Juniorudvalget vil arbejde på at samle juniorer fra de omkringliggende klubber til forskellige 
arrangementer og turneringer, så vores juniorer kan møde juniorer fra andre klubber. 
 
Der er god gang i turneringsgolfen for juniorer og ungdom, men udvalget vil gerne have flere der 
spiller holdturnering for juniorer, der typisk spiles som 9 huller om aftenen. 
 
Der er mange juniorspillere der tabes på gulvet når de bliver 18-19 år og har for højt handicap til at 
deltage i elitearbejdet, her skal vi huske at man kan spille i Danmarksturneringens 
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ungdomsturnering indtil man bliver 21 år. Planen er at holdene for juniorer og ungdom skal stilles 
så de repræsenterer klubbens spillestyrke, og ikke forstærkes til oprykningsspil, med spillere fra 
divisionsholdene, da vi herved risikerer at holdet så året efter taber alle deres kampe, da de ikke 
kan stille med disse stærke spillere. 
 
Undervisningen kommer i 2022 til at foregå over 2 dage, formodentlig fra 16-19. Til at hjælpe med 
undervisningerne undersøges muligheden for at benytte klubbens playing proer som 
gæsteundervisere. Bestyrelsen har bevilliget at der kan tilmeldes 2 personer til GTU, Thomas finder 
2 interesserede personer. 
 
Juniorernes budget for 2022 er som i 2021, herudover vil udvalget gerne selv lave aktiviteter der 
kan give penge til juniorarbejdet. Egentlige sponsorater skal koordineres med sponsorudvalget og 
penge allokeres direkte til juniorudvalget. 
 
Formanden og bestyrelsen takkede for det store arbejde, og den gode succes der har været med at 
opbygge en god og aktiv juniorafdeling i klubben. 
 

2. Møde med sportsudvalget. 
Jon har meldt afbud, så sportsudvalget kommer med til januar mødet. 
 

3. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning 

Arne sender materialet rundt i løbet af i dag. 
Godkendt. 
Michael undersøger om der er en registrering af alle baneaktiver af en vis værdi. 

b. Medlemmer, kendte medlemstal pr. 1/1/22: 
Senior inklusive begyndere og prøvemedlemmer 893 
Unge og studerende   145 
Rest (Junior og fleks)   128 
Passive     65 
Inden prøvemedlemmerne på ventelisten kontaktes, skal begynderudvalgets arbejde være 
på plads, så vi ved hvad vi skal tilbyde dem. 

c. ØGR 
d. Budget 2022. 

Budgettet er rettet op med en fremskrivning på 3 % på Unico’s leje.  
De konkret kendte medlemstal er lagt ind - uden reserve til ekstra udmeldelser her efter 
fristen.  
Banen er fortsat kun opskrevet med 2,5 %. Der er ikke indarbejdet yderligere i banens 
budget - heller ikke de poster, der fremkom på sidste bestyrelsesmøde. (Vedligeholdelse af 
stier mv). 
Balancen er nået ved at reducere bestyrelsens råderum. 
Budgettet blev drøftet og bliver vendt igen på januar mødet. 
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4. Nyt fra igangværende projekter – (udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 
beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Arkitektfirmaet gennemgik projektet, og der vil i den kommende periode blive gennemført 
interviews med de forskellige interessenter, hvorefter der vil blive gennemført eventuelle 
justeringer før endnu en gennemgang af projektet. 

 
5. Sager til beslutning (Beslutningsoplæg fremsendes før eller med mødeindkaldelsen). 

• Ordinær generalforsamling, oplæg til varsling er vedhæftet til godkendelse. 
Godkendt til udsendelse. 

 
6. Eventuel information fra udvalgene (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
a. Baneudvalg 
b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 
d. Sponsorudvalg 

Mette Bengaard er udtrådt af udvalget. 
e. Sportsudvalg 

Klubbens 5. divisionshold for herrer er rykket op i 4. division. 
f. Turneringsudvalg 

Claus tjekker regler for deltagelse i klubmesterskaber mht. hjemmeklub mm. 
g. Regel og handicapudvalg 

Claus og Martin Bøgehave fortsætter som regelundervisere for prøvemedlemmerne. 
 
7. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
 
8. Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, 

der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 

• Oplæg til administrationsgrundlag for medlemsadministration, oplægget er vedhæftet. 
Oplægget blev vedtaget. Oplæg til administrationsgrundlag for øvrige områder fremsendes til 
bestyrelsen efterhånden som de udarbejdes. 

• Peter forventer at være tilbage på fuld tid i starten af det nye år. Bemandingssituationen for 
fremtiden drøftes.  
Taget til efterretning, Peter forventer at kunne passe administrationen alene frem til foråret, 
hvor det forventes at Marianne kommer tilbage. 

• Åbningstider for kontoret drøftes, forslag fremsendes særskilt. 
Godkendt. 
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Åbningstider: 
Primo oktober til medio marts:  tirsdag til torsdag kl. 9-13, telefontid 10-13 
Medio marts til ultimo juni:   mandag kl. 12-18, telefontid 10-14 
    tirsdag til torsdag kl. 9-15, telefontid 10-14 
    fredag kl. 9-14, telefontid 10-13 
Sommerferie, uge 26-32:  mandag til fredag kl. 9-14, telefontid 10-13 
Medio august til primo oktober: mandag til onsdag kl. 10-15, telefontid 10-14 
     torsdag kl. 12-18, telefontid 10-14 
     fredag kl. 10-14, telefontid 10-13 
Lukket i weekends og på helligdage, omkring jul og nytår samt fredagen efter Kr. Himmelfart. 
Dette kommunikeres til medlemmerne på hjemmeside og ved skiltning. 
 
Frederik har sidste arbejdsdag den 14. december, det har været rart at have ham ansat, og vi 
ønsker ham held og lykke fremover. 

 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 
 
11. Eventuelt 

 
12. Næste møder 

Mødetidspunkt 2022 Hovedtema(er) 

Tirsdag den 18. januar 
kl. 17.00 

Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling 
Budget 2022 
Elitearbejdet m. sportsudvalget. 
Begynderarbejdet m. begynderudvalget 

Tirsdag den 8. februar 
kl. 17.00 

Sponsorudvalget omkring sponsorarbejdet  
Ekstraordinær generalforsamling. 
Forberedelse af ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 29. marts 
kl. 17.00 

Generalforsamling, formøde 
Konstituering 

 
Formanden sluttede af med at takke for godt samarbejde i 2021. 
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