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Bestyrelsesmøde 9. september 2019 
 
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Torben Godskesen (TG), Rasmus Nielsen (RN), 
Benny Jensen (BJ), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS), Carsten Petersen (CP), Per Sørensen (PS) 
de første 30 min 
 
Afbud: Jacob Mørch (JM) 
 
Referent: HK 
 
 
Punkt: Ansvar 

1. Velkomst – Formanden (KUGI) 
a. Velkommen til alle – Særligt velkommen til PS der fremadrettet er med de 

første 30 min af mødet 
 

 
 
 

2. Info fra Greenkeeperne (PS) 
a. Gennemgang af turneringsplan, ferieplan og medarbejder plan for det 

kommende år. 

i. Turneringsplanen set i forhold til greenkeeper staben 
ii. Det kan se svært ud at få gennemført alle de turneringer der er 

planlagt, idet greenkeeperstaben er hårdt ramt af ferie og 
skoleperioder 

iii. PS hører naboklubber om hjælp til greenkeeperstaben på de meget 
udsatte dage omkring turneringerne 

iv. Turneringsplanen skal justeres 
v. Bestyrelsen vedtager, at vi stiller en bane i ”hverdagstilstand” når vi 

afvikler vores turneringer 
b. Materiale 

i. Vi har fortsat store problemer med at vores maskinpark er meget 
slidt. Der bruges store ressourcer på mandetimer og økonomisk på 
at vedligeholde disse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BJ 

3. Formanden (KUGI) 
a. Martin Thorsen har sagt ja til at komme på valg til bestyrelsen som 

suppleant 

b. Der skal søges penge fra fonde til vores indendørs træningsfaciliteter. Vi får 

input fra vores ERFA-klubber 

c. Der er rundsendt forslag til forretningsorden for kommunikationsudvalg 

i. Oplægget blev drøftet og godkendt 

ii. Eliten skal altid stille med mindst en mand (M/K) til udvalget, 

fraktionerne skal stille med en til udvalget 

d. Aftalen med Korsør skal genforhandles 

e. Der indføres et rykkergebyr på 250 kr. 

f. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent for året 2020 

 
 
 
 

KUGI 
 
 
 
 
 

KUGI 

4. Honorær sekretær (HK) 
a. Intet nyt 

 
 

5. Kassereren (CS) 
a. Gennemgang af økonomien med et første øjekast på årets resultat. Vi ser 

ud til at ramme rimeligt inden for skiven, selv om overskud før afskrivninger 
ikke bliver så højt som forventet. PS har igen været super god til at spare 
på banedriften. 
  

 
 
 

6. Sekretariatet  
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a. Sekretariatet er fortsat bagud – og ser frem til de rolige måneder så de kan 
komme med igen 

b. Vi havde den 7 okt. besøg af 3  8.klasser fra Fladså Skole. Eleverne havde 
"erhvervsuge" og Per Lemming og Tanja fortalte dem om uddannelsen som 
greenkeeper, mens Gitte Spandet fortalte om uddannelsen til kok og 
restauratør. Claus Thane fortalte dem om uddannelsen til pro træner. 
Eleverne prøvede herefter at slå nogle bolde på udslagsbanen og på 
puttebanen. De prøvede også at spille et par huller på par 3 banen. Alle fik 
tilbudt at komme igen lørdag den 12. okt.  med mere spil på par 3 banen.  4 
drenge og 3 piger har foreløbig meldt sig. 
 

 

7. Status forpagter (TG) 
a. Vi skal have en ny vaskemaskine til cafeen 

 
TG 

 
8. Status Bane/Hus 

a. Intet nyt 
 
 
 

9. Status Sporten 
a. Klubmesterskaber er afsluttet og der er sædvanen tro uddelt pokaler mv. til 

Løvfaldsturneringen 

b. Der er afslutningsmatch den 20. oktober 

 
 
 

10. Status Fraktion 
a. Intet nyt 

 
 

11. Status Sponsor 
a. Intet nyt 

 
 

12. Status Begynder 
a. Afslutningsturnering med 22 spillere på søndag 
b. Der forsøges lavet en vinterturnering for begyndere og klub 36 
c. Året har givet ca. 30 nye medlemmer 

 

 
 
 

13. IT-udvalg (HK) 
a. Forventer at sætte den nye hjemmeside i drift i efterårsferien – herefter 

nedlægges udvalget. Stor tak til Chris Hermannsen  

 
 
 

14. Eventuelt 
a. Intet 

 
 
 

 
 
Næste bestyrelsesmøde samt 13/11 2019 kl. 18.00 
 
 
 
Mogenstrup den 9/10 - 2019 
 
 
 
Henrik Karlsen Christian Sørensen Jacob Mørch 
 
 
Torben Godskesen Frank Krüger  Henrik Karmark 


