
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Bestyrelsesreferat

Tilstede var Henrik Karlsen (KUGI) Rasmus K. Nielsen (RN) Christian F. Sørensen (CS) Torben 

Godskesen (TG) Jakob H. Mørch (JM)  Martin Thorsen (MT) Svend Erik Hansen 

(SH) Camilla Vad (CV) Benny Jensen (BJ)

Fravær      Frank Krüger (FK)    

dagsorden og indkomne punkter

1. Velkomst
0 Generelt Velkomst ved KUGI

2. Gennemgang af udestående fra sidste møde
0 Generelt Nedenstående drøftet/opsamlet

0
SGO/SGS Opfølgning på sidste mødes beslutning om at vi vil justere på fordelingen. Der 

er ikke modtaget input fra alle medlemsklubber endnu
0 Rekruttering Rekrutteringsforløb over sommeren er tilfredsstillende
0 Frigivelse af boldrendetider Fungerer efter hensigten

0
Rough situationen Ved seneste møde var der meget groning netop da, hvorfor der havde været 

nogen utilfredshed, men det er ikke aktuelt pt.

3. Formanden
0 Generelt Formanden har ordet
0 Bestyrelsen 2021/2022 Bestyrelsens sammensætning for kommende år drøftet

0 Generalforsamling Div. datofrister gennemgået

4. Rekruttering
0 Generelt JM gør status på rekruttering
0 Funnel First Gennemgang af den proces der har kørt med Funnel First i den forgangne 

periode, hvor der via facebook er inviteret til event i klubben. JM har fulgt op 

herpå og arrangeret søndags-events for dem, der har vist interesse for et par 

timer med golf og efterfølgende frokost.
0 Rekrutteringsudvalg Ønske om nedsættelse af et aktivt rekrutteringsudvalg

5. Honorær Sekretær
0 Generelt RN gør status

6. Sekretariatet
0 Generelt BJ gør status

30. august 2021



Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Bestyrelsesreferat
30. august 2021

7. Status Økonomi
0 Generelt CS gør status 
0 Kontingent 2. halvår Kontingentopkrævning gik som planlagt

0
0 Der er udskrevet kontingenter for 2. halvår 2021, hvor beløbet er lidt højere 

end året før.

0

Balance pr. 30.06.2021 Der er konstareret en væsentlig stigning i greenfee indtægter, hvorimod 

sponsorater er på et lidt lavere niveau. Dette er i tråd med forventninger, 

herunder ift. coronasituationen i 2020 og 2021. 

Driftsudgifterne til bane og hus er på niveau med samme periode for tidligere 

år. Der er modtaget en forsikringspræmie retur af for meget opkrævet 

forsikring, hvilket påvirker perioden positivt. 

Udvalgs- og turneringsudgifter er steget, herunder også grundet flere tiltag for 

rekruttering af nye medlemmer. 

Administrationsomkostninger er steget, herunder til ekstern asssitance til 

sekretariatet. 

Personaleomkostningerne er lavere for perioden i forhold til tidligere, i 

overensstemmelse med budget.

8. Status Forpagtere
0 Generelt TG gør status

9. Status Bane / Hus
0 Generelt TG gør status

10. Status Sporten
0 Generelt FK gør status 

11. Status Fraktioner
0 Generelt SH gør status

12. Status Sponsorer
0 Generelt MT gør status på situationen omkring sponsorer. 

13. Status Begyndere
0 Generelt SH gør status

14. Eventuelt / Bordet rundt
0 Bane/hus Der planlægges snarlig arbejdsdag i udvalget med bl.a. renovering af tee 14

0 Bane/hus Materiellet er drøftet og der er enkelte maskiner der står for større 

renovering/udskiftning.

15. Næste møde næste møder: mandag 11.10.2021 og mandag 15.11.2021


