
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag 14. marts 2022 kl. 18:30   

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), Henrik Holm Hansen (HHH) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent   

 

Afbud: Benny Jensen (BJ) 

1. Velkomst v/ SEH  

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt.   

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde   

a1. Abonnement på Golfspilleren i centrum er genetableret.  

2. Orientering   

Formanden v/ SEH   

a1. Golfens dag søndag den 24. april. Der er desværre afbud fra Claus Thane på dagen. Jakob 
Mørch er tovholder. Han assisteres af Rasmus og nogle frivillige fra eliten.  

a2. Aftale med Anders i Café Kilden: Der er stadig eftervirkninger fra corona ift. økonomien. Anders 
har derfor fået eftergivet forpagtningsafgift for det første halvår 2022. Anders har i øvrigt planer om 
forskellige tiltag og arrangementer.  

a3. Henvendelse fra Falster vedr. begyndere. De ønsker udveksling omkring dette. Erik van Acker 
fra Begynderudvalget er kontaktperson fra Sydsjællands Golfklub. 

a4. Jeg deltager i repræsentantskabsmøde DGU den 19. marts.   

a5. Har holdt møde med Begynderudvalget. Der er god energi op til den kommende sæson. Eliten er 
klar til at assistere Erik og Jann Ole i deres store arbejde med prøvemedlemmer.  

 
b1. Nyt fra sponsorchefen v/MT 
Nye sponsorer i klubben: De Danske Malere ApS, Dagrofa ApS, Randrup & Søn Malerentreprise 
ApS og MultiLine.  

Der skal sættes olietønder op på rangen som mål ved forskellige længder. Derudover har medlem 
Tony Hoffmann tilbudt at optegne kridtcirkler, som kan bruges som mål.  

b2. Nyt fra rekruttering v/JM   

Vi drøftede facebookkampagnen fra Funnel First. Dels hvordan den er formuleret, og dels hvordan vi 
håndterer leads.  

 

b3. Nyt fra Frivillige v/PON   

Peer har lavet research omkring hvordan andre klubber gør ift. frivillige og især hvilke opgaver disse 
løser.  

3. Sekretariatet v/ CV   

Weekendvagter. Det kniber meget med at få frivillige til at tage weekendvagter. Dette fordi to af 
vores ellers ihærdige frivillige, er knappe på tid. Vi drøftede weekendvagter, og hvordan disse kan 
besættes med frivillige eller på anden måde. Bestyrelsesmedlemmerne byder også ind på disse.     

 



 

4. Økonomi v/ CS   

a. Økonomisk overblik: Vi gennemgik regnskab indtil nu for 2022, og drøftede kausaliteten bag 
tallene ift. følgende områder: 

a1. Regnskab for februar   

a2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år   

a3. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer   

a4. Tilbagebetaling af lån fra Skat under corona. Vi drøftede hvordan dette skal tilbagebetales. Dette 
gøres ved afdragsordning. 

Vi drøftede restancer på betaling samt bagmærker. Medlemmer med restancer bliver fremadrettet 
spærret i GolfBox for at booke tider indtil betaling er på plads. 
 
b. Medlemstal v/ BJ 
Vi gennemgik medlemstal i de forskellige kategorier.    
 
5. Status Bane/Hus v/ TG   

a1. Vi drøftede udgifter og rentabilitet i at installere luft til vand anlæg. Det er som udgangspunkt en 
dyr investering.   
Energi gennemgang af bygninger. Der skulle være energikonsulenter, som gratis kan lave eftersyn 
ift. hvilke tiltag, der er mest rentable. TG har opgaven. FK prøver at finde en energikonsulent. 
a2. Status på hønsehus og carport. Carport er lavet. Hønsehuset påbegyndes i marts måned. 
a3. Opgradering af vandingssystem   
Tilbuddet indeholder følgende og gælder til 21.5.2022:  
Opgradering til nyeste software version (8.1)   
Ny desktop pc (ex. monitor, tastatur og mus)   
1 års Rain Bird serviceaftale som indeholder:   
Automatisk, daglig backup af databasen (kræver internetforbindelse)   
2 x licenser til fjernstyring af vandingsanlægget fra smartphones (kræver internetforbindelse) 
1 års ubegrænset support direkte hos Rain Bird 
Vi besluttede at investere i dette system.   

 
a4. Hvem forhandler løn med greenkeeperstaben?  

Vi drøftede et oplæg til årlig samtale hvor løn og ansættelsesvilkår tages op. MT sender oplæg til 
SEH, der sætter det i værk.  

   
a5. Gardiner i restaurant (vinduer ud mod green 18). Det undersøges nærmere hvad der er den 
bedste løsning for dette. TG taler med én af vores sponsorer for at finde en løsning. 

 
Drøftet energiudgifter og den voldsomme stigning i prisen for disse.  
Vi følger nøje udvikling på dette for senere at vurderer evt. tiltag. 
 
6. El-ladestandere v/SEH   

DGU har lavet en aftale med Norlys om etablering af ladestandere til el-biler hos 
danske golfklubber. Der er to modeller.   
Vi blev enige om at vente med at vælge en model, og se tiden an ift. hvad der er den bedste strategi 
for os.   

 
7. Status Sporten v/ FK/RN   
Orientering ang. nyt pointsystem for elitespillere. Derudover status på Rasmus’ rolle som 
kontaktperson til DGU ift. Danmarksturneringen.  
 

Ny turneringsudvalgsformand: Frank Krüger overtager opgaven indtil videre.  

 

 



 

8. Praktiske ting vedr. møde med udvalg, fraktioner og ansatte v/SEH 
Vi gennemgik tilmelding og antal deltagere samt opstilling af stolerækker. SEH 
koordinerer med Michael fra DGU. 

9. Drøftelse af vision og målsætninger v/ SEH   

a1. Endelig beslutning om formulering af vision v/ SEH   

Følgende vision blev vedtaget: 

 

Vi vil være blandt de tre bedste klubber på Sjælland ved at optimerer vores bane, service 
og faciliteter, så medlemmerne er stolte af klubben.  

Dette vil vi opnå ved engagement, kvalitet og ordentlighed i alt hvad vi gør og igennem 
fællesskab at kunne udvikle klubben og gøre medlemmerne stolte af den.   

a2. Beslutning om målsætninger for de 4 fokusområder:   

Vi gennemgik oplæg på de 4 fokusområder 

1. Økonomi v/ SEH   

2. Frivillighed v/ PON   

3. Medlemsvækst v/ JM og RKN 

4. Banen v/ TG   

PON og JM fremsender nye tilrettede målsætninger til SEH i løbet at et par dage. 

 

10. Eventuelt   

Næste ordinære bestyrelsesmøde: mandag den 25. april kl. 18.30.  
 

 

 

  


