
Referat af bestyrelsesmødet den 9. juli 2020 

Tilstede: Henrik K., Torben G., Carsten P., Rasmus N. (referant), Martin T., Frank K., Camilla og Benny 

Afbud: Jakob M. og Christian S. 

Formanden: TEEBOX er sat op, og ser godt ud. Den falder godt og naturligt ind i landskabet, der hvor den er 

placeret. Vi drøftede annoncering af denne, også i medierne, og hvordan den kan bruges til at skabe 

opmærksomhed omkring denne. Vi drøfter med TEEBOX, og retter henvendelse til relevante kontakter. 

Chefgreenkeeper er fortsat sygemeldt.  

Økonomi: Opkrævninger på kontingent 2. halvår er sendt ud. Der mangler stadig en del indbetalinger efter 

forfald. Bankskiftet kører efter planen.  

Sporten: Der har i søndags været 5 kløverturnering. Der var god stemning, og stor ros til banen. Der blev 

udleveret pokal og medaljer til stor begejstring for modtagerne.  

Sekretariatet: Camilla er grundet corona eneste person på pinden på kontoret. Hjælp til at booke ind og 

benytte GolfBox tager desværre stadig en stor del af tiden. Det betyder at en væsentligt del af det øvrige 

administrative arbejde må nedprioriteres. Der mangler buggys, ikke mindst fordi nogle anvender buggys 

uden at booke først, som betyder at andre medlemmer og greenfee gæster, der har booket, ikke har deres 

buggy til rådighed. Dette er et omfattende problem, som vi bliver nødt til at håndtere. Derfor vil der 

fremover være strenge restriktioner for at tage en buggy uden at booke denne. Misvedligehold af denne 

procedure kan fremadrettet betyde inddragelse af retten til brug af buggy, for de pågældende medlemmer.  

Vi drøftede at reducere åbningstiden for sekretariat i fremtiden, for at sikre Camillas mulighed for kunne 

lave administrativt arbejde. Samtidig er der brug for nyt IT udstyr i sekretariatet.  

Fraktioner/banehus/forpagter: gode initiativer fra vores forpagter og god energi omkring samarbejdet. I 

banehus er der ligeledes god stemning og energi, og man er fortrøstningsfulde. Der er dog nogle maskiner 

der måske skal udskiftes, da de efterhånden er slidte. Vores buggys er ligeledes lidt udtjente, og bliver ikke 

altid sat til opladning. Der ses på en ny ordning, hvor vi lejer buggys med service. Vi overvejer 2 forskellige 

modeller, og ser på rentabiliteten.  

Der er blevet undersøgt hvorvidt vi kan blive undtaget for skat på det vand, vi bruger til at vande banen. 

Dette lader sig desværre ikke gøre på trods af det ikke er drikkevand vi anvender. Der arbejdes på at DGU 

via DIA forsøger at påvirke SKAT til at finde en ordning på dette.  

Vi overvejede, hvad man kan gøre ift. de bare områder der er på hul 7 og 8.  

Begynderudvalget: Der er opstartet godt 40 personer på de nye begynderhold. Hvilket er meget positivt. Vi 

drøftede egen annoncering contra DGU’s annoncering.  

Sponsorudvalg: Der er udarbejdet en rigtig god sponsoraftale med Møns Bank. 

Næste møde: 31. august kl. 18.30. 

 

 

 


