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Referat af bestyrelsesmøde 

25. Maj 2020 kl. 19.30 i klubhuset 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Vivi Opstrup, Ole Ottosen, Lars 

Rasmussen, Lars Agergaard og Bjarne Voigt Hansen. 

 
1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
 
Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge seneste referat og bestyrelsens to do list som bestyrelsen kan se 
på www.onedrive.com  
 
Referat: 
Gennemgået og revideret. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker formanden følgende punkter drøftet: 
 

1. Manglende indtægter p.g.a Corona 
2. Pris for leje af bag-skabe 
3. Status på skiltning på banen 
4. Varesortiment i shop 
5. Danmarksturnering - vi skal stille banen til rådighed (13-6-2020) 
6. Klubmatcher 2020 
7. Parmatch i august 
8. Tilmelding til Protræning - hvordan 
9. Golfens Dag 21-6-2020. Markedsføring og arrangement 
10. Nedsættelse af jubilæumsudvalg 2021 

 
Referat: 
 
Ad 1. Manglende indtægter. Formanden og kassereren har søgt kompensation fra regeringen, der via DGI 
kompenserer for Corona-krisen. Vi har søgt kr. 126.000 og forventer svar i slutningen af juni.  
 
Ad 2. Pris bag-skabe: Prisen har ikke været indekseret igennem flere år, hvilket er til overvejelse. I givet fald 
ønsker bestyrelsen at en prisændring bliver behandlet på en generalforsamling. 
 
Ad 3 – Skiltning på banen: Der er udarbejdet nye skilte via projekt på Kofoedsminde. 
 
Ad 4 – Sortiment i Shop: Drøftet, og der er enighed om at der er et fint sortiment nu, og at sortimentet 
holdes på dette niveau for at undgå at klubben skal binde for meget likviditet i lager. 
 

http://www.onedrive.com/
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Ad 5 – Danmarksturnering: Banen er lukket den 13. juni fra kl. 07.00 - 09.00 til denne turnering. Piet Bieke 
har givet tilsagn om at være dommer på turneringen. 
 
Ad 6 – Klubmatcher: Vi afventer og ser hvordan forsamlingsforbuddet udvikler sig primo juni. 
 
Ad 7 – Parmatch i august: Vi giver fortsat endelig melding til de tilmeldte 1. august 2020 
 
Ad 8 – Tilmelding protræning: Vivi Opstrup vil fortsat gerne stå for tilmelding.  
 
Ad 9 – Golfens dag 21-6-2020: Gennemføres som anbefalet af DGU – der annonceres i ugeavisen.  
 
Ad 10. Jubilæumsudvalg: Lars Rasmussen er tovholder på jubilumsudvalget og sætter hold til udvalget. 
 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web. 
 
Referat: 
Ændringerne i login på Mailchimp er lykkedes så GDPR-reglerne overholdes. 
 
Blokering af bane sker ikke i overensstemmelse med de regler som vi har fastsat. Lars Agergaard 
genopfrisker regelsæt for blokeringer til de medlemmer der har rettigheder til dette. 
 

4. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Ole Ottosen giver som baneudvalgsformand og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene. 

Referat 
Der er indgået aftale med John Rewers om maling af klubhus og med Bjarne Nielsen om renovering af 
vindskeder på gavle. 
 
Der er aktuelt sået græs på greens og aktuelt står banen rigtigt flot og der er god mandskabsdækning.  
 
Der er ny traktor på prøve, som der ikke i den økonomiske situation klubben står i lige nu vil være midler til 
at indkøbe.  Der er et stort vedligeholdelsesarbejde på maskinparken og hvis der i medlemskredsen er 
medlemmer med mekanisk forstand, er de velkommen til at byde.  
 
Henvendelse om at tillade indspil på puttinggreen afvises, men bestyrelsen modtager gerne forslag til 
forbedring af indspil-green. Eventuelle justeringer kan gennemføres i efteråret 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 

1. Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

Referat: 
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Budgetopfølgning gennemgået, og bestyrelsen fastslår at vi fortsat skal være disciplinerede i forhold til 
økonomiske dispositioner.   
 
Øvrige orienteringer taget til efterretning. 
 

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
Intet nyt – afventer beslutninger om forsamlingsforbuddet. Lars Rasmussen undersøger mulighederne for 
at gennemføre matcher efter den 8. juni 2020 i forhold til reglerne for forebyggelse af Coronas. 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder 

1. Junior (forældre/bedsteforældre) 

2. Juniormedhjælper kursus 

Referat: 
 
Vi har 16 begyndere til træning uden at klubben har annonceret. Protræning fungerer fint, og det 
bemærkes at der er træning både pinsedag og 2. pinsedag. 
 
Ad 1 – der har de to seneste søndage været henholdsvis 16 og 14 juniorer til træning. 
 
Der er enighed i at det er en succes at så mange unge ønsker at prøve golfspillet af, og det overvejes 
hvordan man kan give familier med børn et godt tilbud så både børn og familie kan prøve golfspillet af. 
 
Ad 2 - der er flere medlemmer som har tilkendegivet at de vil træne juniorer og gennemgå trænerkursus for 
juniorer. Deltagelse i kurset understøttes i forhold til kursusudgift og kørsel. 
 
Der er modtaget tilskud fra DGI til at understøtte ungdomstræning i klubben.  
 
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
Bang VVS er ny sponsor. 
 
Der blev givet accept til sponsorarrangement som kan afholdes efter sommerferien. Bjarne Fallesen kan 
iværksætte sammen med Bjarne Voigt Hansen. Der gennemføres bruncharrangement i lighed med det der 
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blev gennemført for Extra Posten i 2019. Arrangementet gennemføres blandt andet i samarbejde med inge 
B. 
 

9. Orientering og eventuelt 

Kommende møder: 31. Juli 2020 kl. 17.00 hos Ole Ottosen. 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 


