
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 21. februar 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), Henrik Holm Hansen (HHH), 
Camilla Vad (CV) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent 
 
Afbud fra Benny Jensen (BJ) 
 
1. Velkomst v/ SEH  
Godkendelse af dagsorden 
 
Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde  
a1. Kvinder & Golf v/ CV 
Vi drøftede konceptet og problemstillingen omkring at flere egentlig ønsker at hjælpe, men ingen 
ønsker at være tovholder. Vi drøftede hvem i klubben, der kunne være mulige tovholdere. Vi 
drøftede ligeledes hvilke dage, der ville være bedst. Pris og koncept er måske ikke et aktuelt match 
for Sydsjællands Golfklub lige nu. Beslutning: Vi går ikke ind i konceptet i år, men ser på 
muligheden til næste år. Konceptet skal evt. tilpasses.   

   
2. Formanden   
a. Orientering 
a1. ERFA møde den 26. januar i Dragør 
Der berettes om mange tiltag og megen aktivitet rundt omkring i diverse klubber.  
 
a2. Udskiftning af betalingsterminal i sekretariatet 
Der har været et nedbrud i betalingsterminalen. Derfor er der købt en ny enhed, med et anderledes 
layout. 
 
a3. Møde i arbejdsgruppen for fritspilsordninger 
Der har været en god drøftelse i arbejdsgruppen. Der er en delkonklusion: Bestyrelsen anbefales 
at får genforhandlet SGO ordning, og såfremt der ikke kan forhandles en lignende ny aftale a la 
SGS, anbefales det at man træder ud af aftalen. Der skal ses på både pris og fordelingsnøgle.  
 
a4. Udarbejdede kommissorium 
Vi kigger mere på det senere. 
 
a5. Planlagt møde med begynderudvalget 
Der skal snarest afholdes møde med begynderudvalget.  
 
b. Golfspilleren i Centrum genetablering af medlemskab SEH 
Vi blev enige om at der var uvurderlige data i dette redskab, som vi i høj grad kunne anvende i 
fremtidige strategier. Vi må erkende, at vi skal blive bedre til at anvende redskabet.    
 
3. Honorær Sekretær v/ RN  
Intet at berette. 

 
4. Sekretariatet v/ CV   
a.Turneringleder. 
Turneringsleder samt møde omkring fordeling af turneringer. 



 

Der efterlyses info omkring hvem, der er ny tuneringsleder samt hvornår det årlige 
møde med fordeling af turneringer (turneringsledere) samt det rent praktiske bliver 
afklaret.  
Frank fortæller at der arbejdes på en løsning. Denne er klar til næste bestyrelsesmøde. 
 
b. Weekend- og helligdagsbemanding i sekretariatet 
Vi skal byde ind på hvilke vagter bestyrelsesmedlemmerne kan tage i weekenderne.  
 
5. Økonomi v/ CS   
a. Økonomisk overblik 
Følgende emner drøftet: 
CS gennemgik hovedpunkterne i regnskabet i nedenstående rækkefølge. Det følger sidste år og 
gav ikke anledning til nye tiltag. 
a1. Regnskab for januar 
a2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år 
a3. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer 
a4. Tilbagebetaling af lån fra Skat under Corona 
 
6. Status Bane/Hus v/ TG 

a. Nyt tag på ”hønsehuset” 
Der skal bruges ca. 60.000 kr. på nyt tag på hønsehuset. Det vurderes som en nødvendighed at 
dette gøres i indeværende sæson. 
Det blev besluttet at igangsætte dette. 
 
b. Varmepumpe 
Vi drøftede forskellige løsningsmodeller, ift. at skifte fra gasfyr og andre opvarmningskilder til luft til 
vand varmepumper. Vi drøftede omkostning vs besparelse. Samt hvilke tiltag der er mest rentable. 
Vi drøftede desuden om muligheden for at søge diverse puljer til tilskud om grøn omstilling. Vi 
besluttede at henstille projektet lidt, og evt. få en energikonsulent til at rådgive os.  
Opgaven ligger hos Torben og Svend Erik. 
 
c. Maskiner 
Maskinerne er blevet serviceret, og er klar til sæsonen. Greenklipper kommer primo april.  
9. marts påbegyndes opsætning af carport i forlængelse af den eksisterende carport omme på 
parkeringspladsen til de sidste 5 nye leasede buggies. 
Bunkerriven kommer 14. marts. 
Der er aktuelt meget vand på banen, så vi må se hvordan det påvirker dato for baneåbning.  
 
7. Status Sporten v/ FK/RN  
a. Ny turneringsudvalgsformand 
Se ovenstående punkt om samme tema.  
 
Nogle klubber er påbegyndt en alternativ turnering til regionsgolf. Vi overvejer at tilslutte os denne 
form til næste år, som supplement til regionsgolf. Forskellen ligger i at der i denne turnering spilles 
med handicap. Konceptet kunne måske motivere flere til at deltage i turneringer. 
 
8. Eventuelt   
a. Næste ordinære bestyrelsesmøde 
Mandag den 14. marts kl. 18.30.   
Den. 22. marts holdes der strategimøde med udvalg, fraktioner og frivillige. 
 



 

 
Hvem skal være kontaktperson ift. informationer til DGU og modstanderhold i 
forbindelse med Danmarksturneringen? Rasmus påtager sig denne opgave. 
 
Køge Golfklub ønsker at ændre på 100 kr. rabatordningen, så den ikke gælder i weekender og på 
helligdage. I øvrigt hæver de deres greenfeepriser. Vi laver den samme ændring for deres 
medlemmer ift weekender og helligdage, så de samme regler gælder begge veje. 
  
 
 


