
Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2020 

Tilstede: Rasmus (referent), Frank K., Torben G., Martin T., Henrik K., Christian S., Jakob M., Camilla, Henrik 

Holm (de første 20 min.) 

Ikke tilstede: Carsten og Benny (med på telefon) 

 

Henrik Holm: Driften på banen går godt. Greens er blevet vertikalskåret og topdresset. Der er hjælp udefra, 

og indefra som får enderne til at nå sammen. Torben G river bunkers, og Ole klipper greens de næste 7 

uger. Vi er begunstigede med frivilligt arbejde, så det ser positivt ud med tanke på situationen, hvor vi er en 

mand nede i staben.  

Bane/Hus: Der er et ønske om at renovere teestedet på hul 2. Hvor græsset skal skrabes af og der skal 

lægges rullegræs. Det vil koste ca. 15.000 kr. med den løsning. Hul 6 tages højst sandsynligt i brug på 

fredag. Det skal topdresses inden. Bunkers skal der ses på. De skal enten efterfyldes lidt, eller sandet skal 

fordeles anderledes. Fairway på 7 og 8 skal forbedres med harpet muld og græsfrø.  

Der planlægges en arbejdsdag primo september.  

Scorekort: Der er ønske fra nogen om at pindplaceringerne kommer tilbage på scorekortet med en talon 

som førhen. Benny mener disse fremgår udmærket ud fra hvert hul på scorekortet som det er nu.  

Alle midlertidige lokalregler er ophørt.  

Formanden: Der skal tænkes tanker om, hvordan vi øger indtægten, og handles konkret på dette. 

Sponsorindtægter, rekruttering, fonde osv. Vi drøftede forskellige tiltag, og hvordan disse kan søsættes, 

bl.a diverse turneringer, og konkrete fonde og potentielle sponsorer. Vi opridsede hvilke nylige indtægter 

der var tilgået. Vi drøftede sponsorudvalgets arbejde aktuelt samt søgning på fonde ift. tiltag på driving 

range.  

Vi blev enige om at promovere vores coronaturnering, som ligger sidst i juli. Denne er en støtte”turnering”, 

hvor man gennem matchfee, som medlem kan støtte klubben og modtage greenfeebilletter som 

modydelse.  

Sekretariat: Der skal findes frivillige til bemanding af sekretariatet i ugerne 31,32 og 33, hvor Camilla 

afholder ferie. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være at modtage gæster og hjælpe ift. GolfBox. Camilla 

prøver at forespørge, om der er nogen, der har mulighed for at hjælpe.  

Der sendes en mail rundt til alle medlemmer vedr. at der skal passes på greenkeepere på banen. De har 

fortrinsret, når de arbejder.  

Begynder: 25 nye begyndere er i gang. Næste hold starter den 5. juli. Golfens dag søndag den 21. juni har vi 

reduceret tidsrummet for. Det bliver kl. 13-16 grundet Am/Am turnering og begyndertræning på dagen.  

Status økonomi: Vi drøftede økonomi og hvilke konkrete tiltag, der skal gøres. Der er aktuelt relativt mange 

greenfee gæster.  

Forpagter: Vores nye forpagter Anders er kommet godt på plads, og løser opgaven rigtig godt. Der er 

gensidig håb og gode forventninger til samarbejdet.  

 



Sporten: 5 kløverturnering bliver den 5. juli. Generelt gode takter i sporten. Succes for regionsholdet. 

Danmarksturneringen bliver i en reduceret udgave, men der arbejdes stadig ihærdigt af spillerne for, at 

kunne præstere i denne. Den 22. august er der ”Jungletræf” for juniorer. 

Fraktioner: Kører super. 

Sponsorer: Der arbejdes på hvordan udvalgets arbejde og metoder kan optimeres. Vi drøftede 

erhvervsklub som koncept. Denne model er set i andre klubber, med et godt afkast for klubberne. Møns 

Bank er ny VIP sponsor. Rema 1000 er ny sponsor. Der arbejdes konkret på flere nye sponsorer og 

sponsortyper. Sponsormatchen skal planlægges. Der arbejdes på at denne bliver først i september.  

Eventuelt: TEEBOX projekt. Der er blevet givet fuldmagt til at måtte foretage landmålinger på matriklen. 

Modellen er, at man som indehaver af et årsabonnement til 2.000 kr. betaler 100 kroner pr. time du spiller, 

og du må invitere op til 3 spillere med for de 100 kroner.  

Hjælperjulefrokost var sidste år en succes, som gentages i år.  

 

Næste møde: torsdag den 9. juli kl. 18.30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


