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Torsdag den 8. december 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Jacob Norby 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Jon Koch Hansen 
Iben Jungersen  
Lars Malling Hansen 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende og underskrives til arkiv på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde) 
 
Dagsorden: 

1. Baneudvalg. 
Fra baneudvalget kom Jesper Meto, Michael Medelby, Chefgreenkeeper Eddy Glinjui samt Michael 
Traasdahl Møller der jo sidder i bestyrelsen. 
 
Investeringer i maskiner for 2023 vil være: 

• Fairwayklipper pris kr. 690.000 inkl. moms der skulle være leveret i 2022 (problem med den 
gamle kan koste ca. 50.000 kr. til reparationer hvis der bliver yderligere forsinkelse). 

• Vertikalskære sæt inkl. ramme til fairway til montering på traktor pris ca. kr. 150.000 inkl. 
moms. 

Den forventede levetid for klubbens større maskiner blev gennemgået, og klubben har efterhånden 
en god og velfungerende maskinpark. 
Der vil selvfølgelig være løbende udskiftninger af de mindre maskiner efterhånden som de bliver 
slidt. 
 
Baneudvalget har følgende ønsker: 

• Et ønske er at få etableret mulighed for selv at slibe klippeled.  Dette vil give mulighed for 
at holde et skarpere klip som vil være godt for græssets generelle sundhed. 
Et sliberi kræver udsugning og afskærmning måske i selvstændigt lokale og så investeringen 
i maskinen der formentligt koster i niveau 1.000.000.  
En noget billigere løsning findes også baneudvalget følges op på dette, for at sikre at de to 
muligheder er sammenlignelige.    

• Da det er meget dyrt at købe benzin i tromler, ønskes en benzintank til maskinerne, 
baneudvalget er ved at klarlægge regler og pris for en sådan. 
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Forsikringer af klubbens maskiner vil blive gennemgået sammen med Arne og muligvis en 
yderligere person med viden om forsikringer. 
 
Eddy sender en plan for større arbejder på bla. Greens for 2023 med henblik på koordination med 
administration og turneringsudvalg. 
 
Eddy gennemgik kort banens tilstand som pt. har det ok. Der er dog lidt svampeangreb i greens, 
hvilket er helt normalt på nuværende tidspunkt, og angrebet er så lille at græssets rodnet ikke tager 
skade. Frosten hjælper os i kampen mod svampen, da den gør at saften trækkes ud af græssets 
blade, og saften i bladene er det svampen lever af. 
I løbet af vinteren arbejdes der videre på stierne på banen, ligesom der trimmes beplantning. 
 
Grænsefladen mellem baneudvalget og udvalget der tager sig at banefornyelsen blev kort vendt. 
Der arbejdes på en endelig afgrænsning. 
 

2. Nyt fra igangværende projekter – (udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 
beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 

a. Nyt klubhus status, fonde ansøgninger 
De seneste tegninger blev gennemgået af arkitekterne og drøftet på mødet, hvor der blev 
foreslået minimale ændringer og tilrettelser. Efter at arkitekterne har tilrettet, bliver det 
endelige materiale sendt til Claus og Jacob til godkendelse i bestyrelsen. 
Herefter vil der blive opsat plancher/roll-ups for projektet i klubhuset, så medlemmerne 
kan se det endelige projekt, ligesom det vil blive kommunikeret på forskellige andre måder. 
 
Der er udarbejdet materiale til ansøgningerne ved forskellige fonde til de forskellige 
projekter. 
 

b. Baneudvikling status 
Michael får udarbejdet en pris på det nye indspilsområde samt lavet en tidshorisont for 
opstart mm. Området forventes at stå klar til sæsonstart 2023. 
Michael for udarbejdet en pris på bunkerprojektet samt lavet en tidshorisont for projektet. 
Begge dele sendes hurtigst til Claus, da udvalget der søger fonde skal bruge det i deres 
materiale. 

 
3. Opfølgning fra sidste møde. 

a. Bane på Indspilsområde fra forår 2023, fremskridt (Michael) 
Se under pkt. 2.b. 

b. Priser på robotklippere og robotboldsamler (Michael) 
Der fremsendes priser til bestyrelsen, herefter bliver der taget beslutning om indkøbet af 
en eller flere af robotterne. 

c. Udsendelse af varsling af Generalforsamling (Peter) 
Er offentliggjort den 30-11-2022. 
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4. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning, budget 2023. 

Arne havde før mødet fremsendt regnskabsmateriale til bestyrelsen, dette blev 
gennemgået og drøftet på mødet.  
Der forventes udgifter til sikring af klubhuset mod skadedyr, beløbet kendes pt. ikke. 
Overskuddet forventes at blive større end det budgetterede. 
I foråret afstemmes deposita vedr. Greenkeepergården af bogholderen, Peter og Arne. 
 
Arne havde fremsendt udkast til budgettet for 2023 til bestyrelsen inden mødet. Dette blev 
gennemgået og drøftet på mødet. 
Efter indarbejdelse af de drøftede ændringer fremsendes et nyt budgetudkast til 
bestyrelsen. 
 

b. Medlemmer 
Der er en mindre tilbagegang på medlemssiden der ikke er alarmerende. 

c. ØGR, status 
Prisen bliver i 2023 kr. 1100,-. 

 
5. Sager til beslutning 

Beslutningsoplæg fremsendes før eller med mødeindkaldelsen. 
 

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, se pkt. 1 
b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 
d. Sponsorudvalg 
e. Eliteudvalg 
f. Turneringsudvalg 
g. Regel og handicapudvalg 

 
7. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
a. Bookinger af faste tider fra grupper udenfor klubben. 

Henvendelse fra Peter Bille der havde onsdagsnetværket i Lyngbygaard, men vil flytte det 
til AGC.  
Det blev besluttet at sige ja til Peter Bille, Jacob aftaler at de kan starte torsdage mellem 
13.52 og 14.30. 
 
Jacob havde inden mødet fremsendt en up-date til bestyrelsen. 

 
8. Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, 

der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
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a. Info: Der er indkøbt ny hjertestarter, pris kr. 10.500 + moms. 
b. Info: Betaling på Drivingrange, priser på Golfmore range system vedhæftet som bilag 4 til 

oktober mødet. 
Drøftes på næste møde. 

c. Beslutning: Klubberne omkring os har ikke indskud, skal vi genindføre tilbuddet med 
indskud og første halvårs kontingent for kr. 5000,-? 
Det blev besluttet at fastholde indskuddet indtil videre. 

d. Info: Generalforsamling frister 
i. Senest den 31/12: indvarsling af generalforsamling 

ii. Senest tirsdag den 7. marts 2023: Sidste frist for indkomne forslag 
iii. Senest tirsdag den 14. marts 2023: Indkaldelsen offentliggøres for medlemmerne 
iv. Senest mandag den 20. marts 2023: Regnskab offentliggøres for medlemmerne 

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

 
12. Næste møder 

Jacob udsender forslag til tidspunkter for de næste møder. 

13. Underskrifter 
 
 

    

Jacob Norby 
 

 Niels Fischer  Arne Nabe Poulsen 

     

Kim Bjerre 
 

 Michael Traasdahl Møller  Iben Jungersen 

     

Jon Koch Hansen     
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