
Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2020 

Tilstede: Frank, Martin, Henrik, Jakob, Torben, Christian, Rasmus (referent), Camilla 

samt Benny på telefon (afbud fra Carsten). 

 

Begynderudvalg: Der er kommet mange begyndere i denne sæson (59 på 

begynderholdet med indtil videre 34 indmeldte fuldtidsmedlemmer) og det har været 

en super indsats fra udvalget med mange timer lagt i klubben. Vi drøftede, hvordan vi 

til næste sæson kunne udvide antallet af medlemmer i udvalget med henblik på at 

kunne fordele arbejdsopgaverne ud på flere.  

Sekretariatet: Sponsoraften torsdag den 10. september. Vi drøftede planlægning af 

denne dag, og opgaver i den forbindelse. Der er bestilt forplejning til ca. 50 personer.  

Nye handicapregler i 2021. Benny deltager i et online-seminar om dette.  

Vi drøftede bogføring i det system, som GolfBox anbefaler (E-conomic). Vi vedtog, at 

det var en nødvendighed at få assistance udefra til at administrere dette.  

Vi drøftede et udvalg, der skulle stå for intern formidling og beskrivelser af aktiviteter 

i klubben, såsom klubmesterskab osv. Jakob Mørch er tovholder på dette.  

Vi drøftede, hvem der på næste generalforsamling kunne løse de opgaver, som Benny 

plejer at løse. 

Forpagtere: Det er med taknemmelighed, at vi kan konstatere stor tilfredshed med 

vores forpagter. 

Bane/Hus: Greenkeeperstaben har i den grad gjort en ekstraordinær indsats med en 

mand i undertal.  

Der er blevet drøftet forsøgsgreen i samarbejde med DGU. Vi vurderer ikke, at den 

finansiering som DGU tilbyder, dækker de udgifter som vi har. Derfor er vi ikke 

interesseret i dette. 

Der er planer om at arrangere et brobygger-arrangement den 15. og 16. september 

med unge, der kunne være interesseret i greenkeeperuddannelsen.   

Fredag den 4. september kører udvalget en tur rundt på banen til besigtigelse og 

vurdering af hvor og hvor meget greens skal udvides i størrelse. Det anbefales at 

Dropzone på hul 1 fjernes. Teested på hul 2 skal udbedres, hvilket vil koste ca. 

15.000 kr. Træer på hul 3 skal beskæres. 

Vi drøftede værdien i at have en elitespiller med i udvalget. Alternativt som konsulent 

til udvalget.  

Vi drøftede leasingaftale på buggies. Vi kunne med fordel udvide parken af buggies 

med 5 stk., som vi leaser. Vi drøftede aftalen og behovet. Der er et stort behov for 

flere buggies. Leasingaftalen lyder på 6.900 kr. om året pr. buggy, hvilket er 

fordelagtigt i forhold til anskaffelsespris på nye buggies.  



Sporten: Vores hold i Danmarksturneringen har i år klaret sig rigtig godt. Herre 3. 

hold og herre 1. hold skal spille om oprykning. Superveteranerne skal spille om DM 

titlen. Derudover er der ingen af klubbens hold, der rykker ned.  

Fraktionerne: Efter en træg start grundet Corona er fraktionerne nu i fuld gang og 

velkørende.  

Sponsorer: Der er kommet flag og nye måtter på rangen sponsoreret af Spar Nord. 

Møns Bank er også helt på plads som sponsor.  

Økonomi: Det ser ud til, at vi rammer vores budget ift. indtægt på kontingent. 

Greenfee ser også positivt ud ift. indtægter. Driftsomkostninger ser ud til at blive 

lavere end budgetteret. På leasingaftaler er estimatet også, at vi ligger under budget.  

Eventuelt: Vedtagelse af køb af støvsuger til TeeBox samt køb af 

skumrengøringsmaskine til køkkenet i cafeen.  

Vi skal have set på hvordan juniorarbejdet fremadrettet skal håndteres, og hvem der 

skal være tovholder på hvad.  

Vi har aktuelt 25 medlemmer, der betaler 1.500 kr. pr. sæson for en buggyaftale, 

hvilket vurderes passende, da det svarer til den pris medlemmer i klubber i nærheden 

betaler.  

Næste møde mandag den 28. september kl. 18.30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


