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Bestyrelsesmøde 21. februar 2013  
Referent: Peter Floridon – Per Sørensen 
 
Udover bestyrelsen deltog: Carsten Petersen (CP) – Frank Krüger (FK) - Per Sørensen (PSØ) og Benny 
Jensen (BJ)  
Afbud fra Per Stecher og Henrik Karmark 
     

 
1. Velkomst – Formanden (PF)  

 Formanden bød velkommen  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet 17. januar 2013 (PF)  

 Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste referat  

 Visionsplan på hjemmesiden rettes til 

 De færdige forretningsordner lægges på hjemmesiden 

 Sponsor og reklamepolitik lægges ud på hjemmesiden  

 
3. Orientering fra formanden (PF)  

 ERFA formandsmødet i Dragør søndag den 27. januar, gik som forventet godt. Der er 
nu udskiftet fire formænd siden det seneste møde i september 2012 i hhv. Korsør, 
Holbæk, Sorø og Hedeland GK. 
Der var en god erfaringsudveksling vedr. indgåelse af kontrakter for medarbejdere, 
pro’er og forpagtere, samt orientering om maskinparker med mulighed for gensidige 
udlån af specialmaskiner. 
Næste møde er den 30 maj i Korsør GK. 

 Bestyrelsen og daglig leder opfordres til at udfærdige profiler for de funktioner og 
arbejdsområder, så vore medlemmer, der ønsker at støtte klubben med frivillig 
arbejdskraft, kan identificere sig med de opgaver, der kan understøtte vor daglige drift. 

 Vort nuværende medlemstal og fordeling af medlemmer, giver  ikke en fuldstændig 
sikkerhed for, at klubben kommer ud af året med sorte tal på bundlinjen. 
Det bliver derfor nødvendigt at inddrage klubbens medlemmer i en debat om klubbens 
økonomi og konkurrenceevne i f.t. vore naboklubber, herunder også en debat om 
forståelsen for vigtigheden af hvervning og fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsen 
skal derfor udarbejde et oplæg til debat, forud for medlemsmødet den 21. marts. 

 
4. Sekretariatet (PSØ)  

 Medlemstal update  
o Der er en stor vækst på antal flexmedlemmer i forhold sidste år. Der skal ydes 

en kraftig indsats for at få medlemstallet op. Der sættes fokus på den interne 
markedsføring for at få medlemmer til at skaffe medlemmer 

Februar 2013 Februar 2012 

708 Senior 722 Senior 

37 Yngling 46 Yngling 

71 Junior 72 Junior 

136 Fleks 102 Fleks 

309 Passiv 340 Passiv 

1261 I alt 1282 I alt 

 

 Pris prøvemedlemsskab 

o Som sidste år kr. 600,- for prøvemedlemskab 

o Fadderordning kr. 300,- 

o Ved indmeldelse modregnes pris for prøvemedlemskab i den første del af 

indskuddet. 
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 Præmie for at skaffe et nyt medlem via fadderordning 

o Gratis greenfee ordning hvis man skaffer senior medlem – Sgo ordningenng. 

o Med til hjælperturneringen. 

 Kampagne skaf et nyt medlem 

o Intern kampagne bl.a. medlemmer med konkurrence 

o Forslag til at vi trækker lod blandt alle som skaffer et medlem – evt. weekend 

ophold. Det arbejdes der videre på. 

o Elektronisk medlemsblad på hjemmesiden. NPC tryk som trykker bladet 

lægger det ind i program som vi kan lægge på hjemmesiden med bladre 

funktion. 

5. Golfworks (HG) 

 Hvad er status 

o Den nye brugerflade præsenteres på det kommende medlemsmøde 

6. Kasseren (CW) 

 Generel orientering 

o Det forventes at overdragelse fra Jørgen Smith til Christian Wennicke er klaret ved 

udagngen af marts. 

o PSØ udbygger opfølgnings skema på budget for bane/hus til at omhandle alle 

omkostningsposter.  

7. Chefgreenkeeperen (PSØ) 
 Orientering om banen 

o Tordenly -  der har været møde med kommunen og 2 placeringer ud af de 4 

er godkendt. Det alternative forslag til placering af de to resterende, blev 

positivt modtaget af kommunen, der genbehandler sagen. 

o Håber på opstart af banen midt i marts. Banen har det rigtig godt i år. 

o Forventer vi opsætter skilt ud mod vejen inden 1. april.  

o Leasing aftale på fairway klipper og arbejdsvogn er indgået. 

o Telefonsystemet udskiftes i løbet af marts. Restauratøren er ikke omfattet af 

moderniseringen. 

o Planker på broen til hul 2 udskiftes før sæsonstart.  

8. Bane/husudvalg (PS) 

 Afbud fra Per Stecher 

9. Sporten 

 Turneringsplan for 2013, blev gennemgået og godkendt 

 Ny turnering i samarbejde med Køge erstatter Am/Am turneringen i august 

 Der blev orienteret om arbejdsfordelingen i sporten 

- Leif Sønderstgård, Turneringsudvalget og fraktioner 

- Henrik Gustafsson, Juniorudvalget 

- Frank Kryger, Eliten 

- Carsten Petersen, begynderudvalget og Åbent Hus arrangement. 
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10. Eventuelt 

 Åbent hus Golfens Weekend 13. og 14. april 

o Oplæg blev gennemgået af CP. Færdigt oplæg lægges ud på hjemmesiden 

o CP arbejder videre med markedsførings forslag 

 Emner til medlemsmødet 

o Bestyrelsen udarbejder dagsorden og fremsender denne sammen med 

invitationen til medlemsmødet, der afholdes på Fladså Skolen kl. 1900 den 

21. marts 2013. 

 
 
 
Mogenstrup den ____ 2013 
 
 
 
Peter M. Floridon Henrik Karmark  Christian Wennicke  
 
 
 
     
Per Stecher  Leif Sønderstgård Henrik Gustafsson 
 
 

 

 


