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Bestyrelsesmøde 11. april 2013 
Referent Henrik Karmark 
 
Udover bestyrelsen deltog: Carsten Pedersen (CP), Frank Krüger (FK), Per Sørensen (PSØ), Benny Jensen 
(BJ), Preben Mortensen (PM) 
Afbud: Per Stecher og Christian Wennicke 
 
 
Punkt: Ansvar Hvornår Info 

 
1. Velkomst – Formanden (PF) 

a. Formanden bød velkommen 
 

 
 

  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet 14. marts 2013 (HK) 

a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra seneste 
møde 

i. Referatet er godkendt 
ii. Projektleder til GEO-certificering – der afholdes 

møde i den kommende uge 
iii. Erhvervsklubbens er meget smalt besat og der 

tænkes derfor nye tanker. Planlagte aktiviteter 
udskydes til efter sommerferien. 

iv. Der etableres muligvis en ny øl automat i WC-huset 
men det bliver ikke for vores regning, da vi ikke kan 
få den/dem forsikret  
 

   

 
3. Plan for Åbent Hus og Golfens Dag (JH + PM) 

a. Gennemgang af plan 
i. Carsten Petersen (CP), i koordination med Preben 

Mortensen fra begynderudvalget, gennemgik planen 
for afviklingen af Åbent Hus og Golfens Dag 13. og 
14. april 2013. En vel tilrettelagt plan, der er 
koordineret med Pro, restaurant, sekretariat og 
greenkeepere.  CP redegjorde ligeledes for den 
medieindsats klubben har udført i regionale, som i 
lokale medier, samt på klubbens hjemmeside og 
facebook, der er et nyt medie, som klubben nu har 
taget i brug. CP redegjorde også for den 
efterfølgende dokumentation og evaluering af 
arrangementet, til brug for kommende aktiviteter, 
som f.eks. større turneringer. Bestyrelsen udtalte sin 
anerkendelse for det store arbejde, som CP har 
udført i koordination med klubbens øvrige 
organisation 

ii. DGU har anmodet om tilladelse til at sende to 
analytikere til at observere klubbens afvikling af 
Golfens Dag, hvilket er accepteret. CP vil modtage 
og informere observatørerne om klubbens 
forberedelser, inden de pågældende får mulighed for 
at følge begivenheden. Formanden vil ved 
afslutningen af Golfens Dag lade observatørerne 
debriefe deres besøg 
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4. Orientering fra formanden (PF) 
a. Generel orientering 

i. Det var med stor beklagelse, at vi måtte aflyse 
medlemsmødet den 21 marts p.g.a. manglende 
tilslutning. En klub har altid nytte af at møde sine 
medlemmer og føre en dialog omkring aktuelle som 
kommende emner. Nu er vi foreløbig henvist til at 
kommunikere ved hjælp af elektroniske midler. Vi 
må derfor planlægge på, at gennemføre et 
medlemsmøde efter sommerferien 

b. Referat fra DGU repræsentantskabsmøde 
i. Formanden deltog i DGU repræsentantskabsmøde i 

Middelfart den 22 – 23 marts. Fra ERFA gruppe 1 
side (Korsør, Sorø, Holbæk, Hedeland, Dragør og 
Køge GK), havde vi fremsendt et forslag til 
repræsentantskabets afgørelse, gående ud på, at 
DGU ikke skulle skære i bidraget til forskning (som 
foreslået af DGU til det kommende års budget), men 
derimod bibeholde nuværende beløb og overveje at 
forøge dette i kommende års budgetter. Forslaget 
blev nedstemt af repræsentantskabet. Det var til stor 
skuffelse for ERFA 1, at de øvrige GK ikke kunne se 
nødvendigheden af, at forstærke støtten til forskning 
inden for svampebekæmpelsesmidler o.l., specielt 
efter at den ny miljølov har medført væsentlige 
begrænsninger i brugen af midler indeholdende 
pesticider, samt at antallet af tilladte midler er 
reduceret til nogle få. (DGU årsberetning og ERFA 1 
forslag og begrundelse, samt DGU begrundelse for 
ikke at støtte forslaget, kan læses på DGU 
hjemmeside) 

c. Underudvalg til Bane/Husudvalget  
i. Klubben har efterlyst frivillig hjælp til forskellige 

aktiviteter og arbejder. Der er en gruppe af 
medlemmer, der har tilbudt at yde en indsats til 
”forskønnelse” af restaurationsområdet op til Åbent 
Hus og Golfens dag. Et hurtigt arbejdende 
underudvalg til Bane/Husudvalget blev derfor nedsat 
og dette har, i samarbejde med Bane/Hus og 
restauranten, udarbejdet en midlertidig løsning, der 
effektueres op til den 13. og 14. april. 
Bane/Husudvalget vil herefter udarbejde rammerne 
for underudvalgets videre arbejde. Når resultatet af 
dette arbejde foreligger, vil bestyrelsen tage de 
fremlagte løsninger op til behandling i f.m. 
kommende budgetlægninger. Udvalget bør dog med 
tiden tilpasses, så det bliver mere repræsentativt for 
klubbens medlemmer 

 
 

5. Sekretariatet (PSØ) 
a. Medlemstal update 

i. Medlemstallene blev gennemgået – der ses en lille 
fremgang i medlemstallet 

b. Sponsor update 
i. Gennemgang af sponsorindtægterne, hvilket 

ligeledes ser positivt ud – dog uden at være 
prangende 
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c. Ny aftale med fitnesscenter 
i. Der er dialog om at udveksle logoer på de 

respektive hjemmesider 
d. Indskud 

i. Betales indskuddet på en gang gives det nye 
medlem 600,- i rabat. Nybegyndere får ligeledes 
600,- kr. i rabat ved indmeldelse.   

e. Streamers til bagruden i biler 
i. Der forsøges at etablere mulighed for at der kan 

laves streamer der kan sættes i bagruden på såvel 
medlemmernes biler samt på sponsoreres biler 

f. Friluftsliv under miljø ministeriet 
i. Der skal i efteråret afleveres rapport om lovgivning 

om det nye friluftsliv i Danmark. PSØ er med i en af 
arbejdsgrupperne og vil senere på året invitere 
gruppen til at besøge vor klub. 
 

 
PSØ 

 
 
 
 

FK 

 
Nu 

 
 
 
 

NU 
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6. Nyt fra sekretæren (HK) 

a. Markedsføringsloven 
i. Reglerne i markedsføringsloven blev gennemgået. 

Der etableres mulighed for tilvalg og fravalg af 
nyhedsbrev, reklamemail mv. i GolfWorks.  

b. Hvordan er beslutningsprocessen i bestyrelsen 
i. Beslutningsprocessen blev endnu engang 

gennemgået. HK gjorde opmærksom på, at der skal 
udvises respekt om hvilke beslutninger der skal 
træffes på bestyrelsesmøder (evt. via mail) og hvilke 
der kan henføres til den daglige drift. 
I øvrigt henvises til referat af bestyrelsesmøde af 17. 
januar, 2013, pkt. 4 

 

 
 
 

HK 

 
 
 

NU 

 

 
7. Kassereren (CW) 

a. Generel orientering 
i. PSØ gennemgik regnskabstallene i kassererens 

fravær 
ii. Der bliver ikke penge til materialepladsen i år. 

Pengene er brugt til lynsikring af EL-installationer. 
 

   

 
8. Chefgreenkeeperen (PSØ) 

a. Orientering om banen 
i. Banen har det supergodt. Den har sjældent set så 

fin ud på dette tidspunkt af året. Der er topdresset 
og kørt gødning ud. 

b. Anvendelse af par 3 banen til at skaffe nye junior 
medlemmer 

i. PSØ har været på besøg i det svenske. Svenskerne 
har haft stor succes med at gøre par 3 banen gratis 
for juniorer i 2012. Bestyrelsen godkendte forslaget. 
Der indkøbes 3-4 juniorsæt til formålet. 

ii. XXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PSØ/ 
CP 

 
 
 
 
 
 
 
 

NU 
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9. Sporten (HG/LS/FK) 

a. Generel orientering 
i. LS – Sporten er klar til sæsonen. Turneringsplanen 
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er færdig og der startes åbningsturnering den 21. 
april 

ii. FK – Eliten startede træning den 3. april. Eliten skal 
på træningslejer i weekenden 20 – 21 april. 

iii. HG – junior er i fuld gang og der er junior weekend 
19. og 20. april her i klubben. 

 
 

10. Eventuelt 
a. Klubbens facebook side er oppe og køre. CP har en god 

plan for brugen af dette medie. Der er lavet månedsplan for 
hvad der fremover skal publiceres af nyheder på siden. 

 

 
 

CP 

  

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 23. maj 2013. 
 
 
Mogenstrup den __/__ - 2013 
 
 
     Afbud 
Peter Floridon  Henrik Karmark   Christian Wennicke 
    
 
Afbud 
Per Stecher  Leif Sønderstgård  Henrik Gustafsson 


