
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. november 2021 

Deltagere: Henrik Karlsen, Torben Godskesen, Svend Erik Hansen, Martin Thorsen, Jakob Mørch, Frank 

Krüger, Benny, Camilla og Rasmus Nielsen (referent) 

Afbud: Christian Sørensen 

Håndklæder: Opfølgning fra sidst. Det blev besluttet at de håndklæder, der ligger i omklædningsrummene 

fremadrettet er forbeholdt greenfeegæster. 

Årets medlem: Vi besluttede hvem der skal udnævnes til årets medlem 2021.  

Langrend på banen: Vi har fået en forespørgsel fra en repræsentant fra Dansk Skiforbund ift. muligheden 

for at løbe langrend på banen, hvis der skulle komme sne. Det blev godkendt. Der skal dog mærkes op og 

trækkes et spor, så banen ikke tager skade. Torben er, i samarbejde med greenkeeperne, tovholder på 

dette. Pris for benyttelse bliver 25 kr. som betales via mobilepay. 

Ladestandere: ECdrive har forespurgt om de måtte opstille ladestandere på klubbens parkeringsplads til 

elbiler. Det ville være uden omkostninger og forpligtelser for klubben. Dog mod eksklusivaftale. Vi ønsker 

ikke at give eksklusivaftale til nogle udbydere på nuværende tidspunkt og takker nej til tilbuddet. 

Generalforsamling: Der er kommet et forslag fra et medlem vedr. SGO/SGS. Forslaget kommer med på 

generalforsamlingen den 9. december, det er et glimrende forslag, som får bestyrelsen opbakning. 

Prøvemedlemmer: Vi drøftede konstruktionen i denne ordning. ift. pris og koncept samt antal hold på en 

sæson. Vi blev enige om, at der fremadrettet skal være mere fokus på at få de nye medlemmer godt ind i 

klubben efter endt begynderforløb. Der skal findes en gruppe af frivillige medlemmer der har lyst til at 

introducere de nye medlemmer for de tilbud, som klubben har - f.eks. de forskellige fraktioner. Vi snakkede 

også om muligheden for at have en fast dag (ud over Club 36 om mandagen), hvor de nye medlemmer 

kunne mødes og spille både med hinanden og andre medlemmer. 

SGS: De syv klubber, som er med i ordningen, har besluttet at prisen stiger til kr. 1295. Fremadrettet bliver 

der et loft på 10 runder pr. bane.  

Økonomi/regnskab: Vi gennemgik regnskabet. 

Bane/Hus: Vi skal måske snart investere i en ny sprøjte. Den gamle kører på sidste vers. 

Der skal leases en ny greenklipper, ny bunkerrive samt arbejdsbil til greenkeeperarbejde.  

Der har været kigget på at skifte vores 3 gasfyr ud med luft til vand varmepumper.  

På torsdag ankommer nye planter til nyplantning på banen.  

Der skal fældes træer på bl.a. hul 11 i venstre side. Træerne bliver fældet fordi der er fare for, at de vælter, 

da de er gået ud. Der nyplantes også træer. 

Elite/Am: Der gives grønt lys til at der kan etableres en Elite/Am med sponsorer. Der arbejdes videre på 

konceptet. 

Sponsorer: Martin gennemgik nye sponsorer. 

 



Regionsmøde i DGU: Henrik og Svend Erik har været til regionsmøde. En af de emner, der blev drøftet på 

mødet, var DGU’s anskuelse af, at lidt under halvdelen af medlemmerne i Danmark betragtes som 

”klubafhængige”, og lidt over halvdelen var ”klubafhængige”. Deraf udlades det for DGU, at de 

klubuafhængige er dem der er vigtige at målrette sin fastholdelsesstrategi imod. DGU anbefaler at 

klubberne går væk fra rabatordninger eller får dem revideret kraftigt. 

Temaet frivillige var også oppe at vende. Bl.a. hvordan man får frivillige til at tage ansvar. Vi drøftede 

frivillige og hvordan disse rekrutteres, samt hvordan deres motivation holdes i gang.  

Juniorkonference i DGU: Svend Erik fik god inspiration til hvordan man kunne organisere juniorarbejdet.   

 

Vi mødes torsdag den 9. december kl. 17.00 som optakt til generalforsamlingen. 

 

 

 


