
Referat af bestyrelsesmøde i Sydsjællandsgolfklub   den 26 juni 2014 
 
Deltagere fra Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger , Suppleanter: Troels Haugsted, 
Carsten Pedersen 

 
 
1. Formanden bød velkommen.  Og Frank Krüger laver referat af mødet. 

 

2. Orientering fra formanden: Klubbens kasserer har allerede nu besluttet ikke at genopstille 
ved næste generalforsamling. Bestyrelsen arbejder på at finde en ny kandidat. Såfremt en 
af klubbens medlemmer går bort og klubben får kendskab til dødsfaldet, sendes der en 
bårebuket fra klubben fremadrettet. Omkring klubbens Sankt Hans arrangement vil der 

fra bestyrelsens side blive gennemarbejdet et koncept for næste års arrangement. John og 
Benny har lavet en beskrivelse af deres arbejdsopgaver med henblik på fremtidig 
bemanding af sekretariatet i næste sæson.   

 

 
3. Nyt fra Sekretæren:  Var fraværende af dette møde. Restauratør : Ansvar for caféen holder 

møde efter ferien omkring halvårsstatus. 

 
4. Begynderudvalg: Super arbejde. Med udgangspunkt i evaluering af sæsonen kommer der 

et oplæg til krav m.m. for opnåelse af spilletilladelse til stor bane for og andre 

begynderkrav, hvilket vil blive forelagt bestyrelsen. Klubbens medlemstal er stigende 

siden februar måned i år og  positiv udvikling. Men vi er stadigvæk under niveau for år 

2013, så der kræves stadigvæk en stor indsats med at skaffe nye medlemmer. Dog har 

klubben fået flere indmeldelser  end hele 2013 allerede på nuværende tidspunkt af 2014. 

 

5. Bane hus. Vores bane scorer højt på infogolf som den bedste bane value for money og 

derudover er vores bane nummer 18 over alt i hele landet og vores bane er den bedste på 

Sydsjælland og ørerne. Ny medarbejder ansat på støtte fra kommune og vedkommende er 
anlægsgartner. Dermed er bemanding på plads efter planen omkring pleje af banen. 

Cafenbilen en nu klar. Personale skal oplæres til at færdes på banen. 
 

6. Eliten: Herreelite møde hår modstand i år efter på rykning sidste. Der arbejdes hårdt på at 

forblive i henholdsvis 2. og 3. Division. Planen er at lade førstehold prøvespille 
Kalundborgs golf bane en ekstra gang, dette er kampen om at forblive i divisionen. 

 
7. Sponsorudvalg. : Par 3 banen kan i Julimåned spilles for 40 kr. Udstyr lejes af vores Pro 

Claus Thane til standard pris. Specielt tilbud lavet til juniorer på golfkursus om at få 
medlemskab for resten af sæsonen. 

 

8. Budget: 9 måneders perioderegnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde 4.9.2014. 

 
9. Eventuelt 

 
Næste bestyrelsesmøde den 4. september kl.18.00 med flæsk. 


