
 

Referat af bestyrelsesmødet den 11. februar 2021 (online via 

Teams) 

Deltagere: Hele bestyrelsen plus Camilla 

Henrik Karlsen: Teebox ønsker at forlænge aftalen med et halvt år. Denne aftale er indgået 

og abonnementet forlænges med det tidsrum, som der er lukket ned grundet corona. 

Martin Thorsen: Vi drøftede boldmaskinen på rangen, og hvilke muligheder der er for at 

anskaffe ny boldmaskine. Vi talte om brugervenlighed i forhold til at kunne bruge 

boldmaskinen uden for ”åbningstid”. Vi drøftede forskellige konstruktioner for dette. Vi blev 

enige om en model uden direkte betalingsløsning, men hvor Claus Thane gør det muligt uden 

for ”åbningstid” at kunne trække bolde. 

Henrik Karlsen: Visioner for klubben. Disse skal udarbejdes, da de nuværende udløb i 2020. 

Vi har jubilæum i 2024, og dette kunne oplagt bruges til et arrangement, der profilerer os. 

Frank Krüger er tovholder på opgaven jubilæum, akkompagneret af andre fra bestyrelsen. 

Henrik Karlsen er tovholder på visionerne.  

Økonomi: Vi gennemgik økonomien som den ser ud aktuelt. Det er ikke det store grundlag 

for at kunne vurdere og kommentere på økonomien endnu, da der kun har været få 

aktiviteter i regnskabsåret.  

Christian Sørensen: Vi skal i år lave et lignende tiltag, som sidste år for at bevare status 

som almennyttig forening. En mulighed kunne her være et turneringsarrangement, hvor 

deltagelse ikke er en betingelse for at kunne donere. Vi drøftede noget lignende ”Pink Cup”.  

Torben Godskesen: Der bliver i morgen trimmet træer langs hul 17.  

Der er aktuelt givet adgang for langrendsløbere, som er angivet bestemte områder de kan 

benytte, uden at gøre skade på banen.   

Torben har talt med en træner, der har træning af børn/juniorer som speciale. Han tilbyder at 

komme til Sydsjællands Golfklub og fortælle om sin tilgang og metoder. Vi overvejer næste 

skridt i forhold til dette og håber, at der er nogle forældre til børn/juniorer, der kunne have 

lyst til at byde ind med hjælp på dette område. 

Carportbyggeriet til buggies er udskudt grundet vejret. 

Camilla: Generalforsamling. Denne er fortsat udskudt på ubestemt tid grundet 

restriktionerne ift. forsamlingsforbud.  

Torben Godskesen: Handicapnøgler. Vi drøftede principperne bag handicapnøglerne på 

hullerne.  

Svar fra Henrik Holm ang. forespørgsel omkring mulighed for sommergreens hele året. Henrik 

fortæller, at dette i høj grad vil ødelægge banen med de forhold som er i Sydsjællands. 

Således forfølges denne tanke ikke længere.  

Referent: Rasmus Nielsen 

Næste møde: torsdag den 11. marts kl. 18.30.  


