
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 19. januar 2022     

Deltagere:  

Svend Erik Hansen (SEH), Martin Thorsen (MT), Jakob Mørch (JM), Frank Krüger (FK), Christian 

Sørensen (CS), Torben Godskesen (TG), Peer Ove Nielsen (PON), Camilla Vad (CV), Benny 

Jensen (BJ) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent 

 

1. Velkomst 

SEH bød velkommen.  

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

Der var ikke umiddelbart nogle hængepartier fra sidste møde. 

 

2. Formanden   

a. Orientering   

a1. ERFA møde den 26. januar i Dragør 

SEH deltager i dette møde og informerer om indholdet på næste bestyrelsesmøde.  

 

a2. Temamøder i Næstved Kommune.  

26. januar er det et webmøde omhandlende rekruttering af frivillige og i marts omhandler mødet 

ansøgning af fondsmidler. PON deltager i disse møder.  

 

a3. Kvinder & Golf 

DGU tilbyder at hjælpe golfklubber i gang med begynderhold kun for kvinder og med kvindelige 

instruktører. Sekretariatet har skrevet rundt til de kvindelige medlemmer i klubben for at høre, om der 

var interesse for at starte sådan et kvinde-begynderhold op. Det er der. Nogle stykker har udvist 

interesse i at være en del af dette, men ingen ønsker at være tovholder på projektet. CV kontakter 

DGU for at høre nærmere om projektet og omkring mulighederne for hjælp til opstart af et hold. 

Interesserede medlemmer bedes kontakte CV i sekretariatet. CV følger op på dette til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

b. Efter konstitueringsmødet   

Udarbejdede kommissorium v/ SEH 

Bestyrelsen er i fuld gang med at fordele ansvarsområder imellem sig. 

   

3. Honorær Sekretær v/ RN  

Træningslejr for herreeliten. 

Vi drøftede forskellige modeller for træningslejr.  

 

4. Status sponsorarbejdet v/ MT   

Der er nye sponsorer på vej. Der er blevet sendt hilsner og erkendtligheder til de nuværende 

sponsorer personligt leveret af Martin. 

Sponsorudvalget er godt konsolideret. Martin er flankeret af Kasper Demant og Kim Fjord 

Steengaard.  

Sponsordag bliver torsdag den 9. juni. 



 

5. Sekretariatet v/ CV   

a. Begynderhold 2022:   

Følgende datoer er foreslået – kan de godkendes?   

Hold 1 – start søndag 27.03.2022   

Hold 2 – start søndag 01.05.2022 (ugen efter Golfens Dag)   

Hold 3 – start søndag 05.06.2022   

Hold 4 – start søndag 31.07.2022   

De vil starte alle søndage kl. 9.00, selv om de den første søndag har en lille rundvisning. 

Mandagene er som sædvanlig med start på driving range kl. 17.30.   

De er enige om ikke at have noget max deltager antal, men at se på ”problemet” hvis/når det opstår.   

 

Antal hold og datoer blev godkendt. 

 

b. Weekend- og helligdagsbemanding i sekretariatet 

I lighed med sidste år fremsender sekretariatet en liste med datoer for weekendvagter fra kl. 8.00 – 

12.00, som bestyrelsen meget gerne må byde ind på. Benny og Camilla arbejder hjemmefra i 

weekenderne og er selvfølgelig backup ift. spørgsmål.  

Bestyrelsesmedlemmer og frivillige byder ind på de datoer til Camilla, de har mulighed for at hjælpe.  

 

c. Skiltning på P-pladsen   

Vi har brug for bedre skiltning ift. p-pladsen bagved klubhuset.   

Greenfeegæster kan ikke forstå det nuværende skilt, der står foran TeeBoxen.  

Vi arbejder videre på en virksom løsning. Evt. kunne kommunen spørges ang. hjælp til skilte.  TG 

har opgaven. 

 

Enighed om at hjælpere til begynderhold gives nogle greenfeebilletter som tak for hjælpen.  

CV har opgaven. 

 

Drøftet sponsor for åbningsturneringen ift. præmier.  

 

Benny har 25-års jubilæum den 1. februar. SEH har aftalt med Benny at han fejres lidt senere på 

foråret pga. corona. 

 

6. Økonomi v/ CS   

a. Økonomisk overblik 

Vi gennemgik:   

Regnskab for december   

Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år 

Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer   

 

b. Tilbagebetaling af lån fra Skat under corona 

Drøftede hvorvidt dette lån skulle indfries ved forfald eller afdrages. Beslutning tages i marts på 

baggrund af vurdering af likviditeten CS har opgaven. 

 

c. Medlemstal 

Udmeldelser pr. 1/1 og nye indmeldelser i januar.  

BJ kigger på levering af medlemstal til hvert bestyrelsesmøde fremefter. 

 

 

 

 

 



7. Status Bane/Hus v/ TG  

a. Banen 2022   

- Hul 13 venstre side ændres fra røde pæle til hvide pæle.  

- Bagved hul 12 green ændres til røde pæle uden grøn top.  

- Hul 7: de røde pæle højre om green ændres til hvide pæle. 

- Der skal fældes nogle træer i venstre side af hul 11 og på sigt plantes nye.  

 

b. Nyt tag på ”hønsehuset” 

Der indhentes tilbud fra Børge Jakobsen. Det overvejes om der måske skal være nogle frivillige 

kræfter involveret.  

 

c. Udvidelse af carport til buggies bagved den grønne lade 

Er planlagt til etablering i foråret. 

 

d. Varmepumpe 

indhentning af tilbud fra vvs + elektriker. Vi drøftede leverandør og pris.   

Når endelige tilbud på samlet opgave tager bestyrelsen stilling til projektet. TG har opgaven. 

 

e. Belægning på P-plads m.m.   

Der er kommet knust asfalt flere steder på området. Der er i øvrigt gravet dræn på den bagerste 

parkeringsplads.  

Der skal formentligt laves hastighedsreducerende bump på vejen om til parkeringspladsen. På et 

senere tidspunkt vil vi overveje om der kan skabes flere parkeringspladser. 

 

8. Status Sporten v/ FK/RN  

a. Turnering Golfhäftet. Under par challenge.  

Golfhäftet har kontaktet klubben for at høre, om vi kunne være interesserede i et samarbejde 

omkring en turnering til sommer. Vi drøftede konceptet og hvilke forpligtelser der tilfalder klubben, 

hvis vi siger ja til at afholde en sådan turnering.  Umiddelbart lyder det som en rigtig god idé for 

klubben, da Golfhäftet står for stort set alt lige bortset fra markedsføring, som delvist er klubbens 

forpligtelse. CV undersøger betingelserne og FK+BJ finder evt. plads i turneringsplanen. 

  

a. Ny turneringsudvalgsformand 

Der arbejdes på at finde en turneringsudvalgsformand til sæsonen. Frank har nogle emner, som han 

arbejder på.  

  

b. Orientering regionsgolf  

Samme hold som sidste år er tilmeldt. 

 

9. Eventuelt   

 

a. Næste møde er bestyrelsesseminar lørdag den 12. februar kl. 9.00. 

SEH gav en orientering omkring forløbet på seminaret, der kommer til at omhandle strategi og 

visioner for golfklubben. Forinden sendes der et spørgeskema ud til deltagerne, som DGU har 

udarbejdet.  

 

b. Næste ordinære bestyrelsesmøde 

Mandag den 21. februar kl. 18.30.   

 

c. Struktur på bestyrelsesmøderne 

Svend Erik kom med et oplæg til en ny struktur for bestyrelsesmøder. Hvor der opdeles i lavpraktisk 

drift, og mere overordnede visioner og strategier for de forskellige ansvarsområder.  


