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Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2021 

Deltagere 

Bestyrelsen samt Camilla og Benny 

Afbud fra Christian og Martin 

B-medlemskab 

Vi drøftede principper for B-medlemskab. Ad kategori 7:  

B-medlemskab er medlemmer, som er fuldtids- og fuldgyldigt medlem i en anden anerkendt dansk eller 

udenlandsk klub. En dansk klub skal være medlem af DGU og det årlige kontingent skal være minimum 80% 

af et seniorkontingent i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup. Bestyrelsen beslutter om en udenlandsk klub 

anses som anerkendt. 

B-medlemmer har alle medlemsrettigheder, men kan dog ikke deltage i klubmesterskaber, ligesom B-

medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme. Denne medlemskategori 

skal godkendes af bestyrelsen.  

Bestyrelsen blev enige om at der ikke skal ændres i vedtægterne, men vi skal sørge for at B-medlemmer 

opfylder vedtægterne.  

Håndklæder 

Vi drøftede om der skulle være ændringer i den service, vi tilbyder ved at have håndklæder til rådighed for 

greenfeegæster og medlemmerne. Det koster tid og penge at yde denne service. En mulighed kunne være 

at det skulle koste 25 kr. at leje et håndklæde.  

Generalforsamling 9. december 

Umiddelbart skulle alle aktører være på plads ift. de formelle roller, der skal være repræsenteret.   

Sponsorudvalget 

Anders i cafeen er kommet med et forslag til ny sponsor. Martin følger op på dette.  

Rekruttering 

Jakob: Vores nye rekrutteringstiltag har umiddelbart været en succes. Det nye tiltag differentierer sig fra 

vores prøvemedlemsskaber. Det har bestået af en dag med golf og mad og annonceres på Facebook af 

Funnel First, som er samarbejdspartner med DGU.  

Sekretariatet, Golfspilleren i centrum 

Det blev drøftet om der var nok værdi ved dette (koster 6.500 årligt). Det er begrænset hvad vi reelt kan 

bruge feedbacken til og hvor mange der i det hele taget orienterer sig mod dette. Vi besluttede at melde 

fra på dette.  

SGO-ordningen 

Holbæk- og Odsherred Golfklub har sommergreens hele året, hvilket betyder et markant højere slid på 

banerne. En vintergolf runde svarer i slid til ca. 7 almindelige runder. Det har været et ønske at der i 

ordningen tages hensyn til dette, og derfor er det besluttet at ordningen fra 1. januar 2022 ændres, så den 

gælder i perioden fra 1. marts til 30. november, altså 9 måneder. 

Ordningen blev i 2016 reguleret med kr. 100,- til kr. 900,- pr. år da vi fik de ekstra 2 klubber ind i ordningen 
og er ikke blevet reguleret siden. Pr. 1. januar 2022 reguleres prisen til kr. 995,- 
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Vi drøftede SGO ift. klubber der tilbyder væsentligt lavere priser på bestemte medlemskategorier. 
Bestyrelsen blev enige om at den karensperiode på 2 år, som SGO-klubberne tidlige har vedtaget, 
fremadrettet skal benyttes når tidligere medlemmer fortsat benytter vores bane som ”hjemmebane” via 
SGO-ordningen. 

Kontingenter 

Vi drøftede medlemspris for de yngste medlemskategorier, og at denne skal tilpasses priser på nærliggende 

klubber.  

Bagskabe 

Vi drøftede bagskabe, og hvordan vi får en større belægningsprocent.  

Bagmærke, Hole in One 

Det blev besluttet at det mærke man får, når man laver Hole in One, bliver lidt mindre, samt i en mere 

matteret udgave. 

Julefrokost 

Vi holder i år (efter 1 års pause) igen julefrokost for klubbens frivillige og ansatte fredag den 26. november. 

Der sendes individuelle invitationer ud.  

Regnskab 

Regnskabet ser fornuftigt ud, men vi mangler at få de seneste tal med.  

Bane/Hus Torben 

Der bliver lejet 5 yderligere buggies, da vi har nogle buggies, der ikke er driftssikre nok. Carporten bliver 

udvidet i forbindelse med dette. Dette vil koste ca. kr. 20.000, -. Der skal nyt tag på ”hønsehuset”. 

Tagpladerne er så udslidte at de skal udskiftes. Dette vil koste godt kr. 30.000, -. 

Ny greenklipper 

Der er behov for ny greenklipper, da den gamle er helt udtjent. Der ønskes samtidig at der tilkøbes tilbehør, 

så den kan vertikalskære, samt en skovl til at flytte sand i bunkers. Ydermere ønskes en ny arbejdsbil. 

Torben ser på hvilke udgifter dette giver ift. nye kontra eksisterende leasingaftaler. Vi drøftede 

betingelserne i vores nuværende leasingaftaler. Derudover at leasingaftaler fremadrettet skal tilstræbes at 

opdeles regnskabsmæssigt.  

Ændringer i banedesign 

Jakob spurgte ind til hvem, der havde beslutningskompetence til at vedtage ændringer i banedesign. Vi blev 

enige om at dette principielt lå i bestyrelsen. Vi talte om banens design, og om der er nok forhindringer for 

de længst slående.  

SGS-ordningen 

Svend Erik har været til møde med klubberne i SGS-ordningen. Det blev foreslået at ordningen måske skulle 

justeres lidt på nogle områder. Der er indkaldt til nyt mødet den 12. november.  

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 15. november kl. 18.30. 


