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Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag 25. april 2022 kl. 18:30   

Deltagere:   

Svend Erik Hansen (SEH), Martin Thorsen (MT), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen 
(CS), Torben Godskesen (TG), Camilla Vad (CV), Benny Jensen (BJ), Henrik Holm 
Hansen (HHH) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent   

Afbud: Jakob Mørch (JM), Peer Ove Nielsen (PON) 

1. Velkomst v/ SEH  

Godkendelse af dagsorden   

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde   

a1. Vi har truffet beslutning om installation af nyere gasfyr i Greenkeeperhuset.  Dette kunne 
anskaffes billigt, og var desværre en absolut nødvendighed, ud fra det gamle fyrs beskaffenhed. 
På sigt kan et skifte af varmekilde være en god strategi.  

   

2. Orientering   

a. Formanden v/ SEH   

a1.  Der arbejdes stadig i arbejdsgruppen ang. fritspilsordninger. Der skal nogle justeringer til især 
SGO ordninger, og vi har nogle absolutte krav til enkelte ændringer. Der skal bl.a. ses på 
fordelingsnøglen.   

b. Nyt fra Rekruttering v/ (JM) Andre der deltog   

b1. Golfens dag. Denne dag var overordnet en stor succes. Folk lod til at have fået en god 
oplevelse. Samtidig gav det 2 der meldte sig direkte ind som medlemmer, og 8 der meldte sig til 
som prøvemedlemmer. Vi drøftede hvilke ting der kunne være optimeret. Vi følger op på deltagere 
ved at kontakte deltagerne om noget tid. 

c. Nyt fra sponsorchefen v/MT   
Der har været positive tilbagemeldinger på det nye layout på driving range. Der kommer endnu et 
tiltag, nemlig cirkler som mål.  

Der arbejdes aktuelt på nogle små justeringer på nogle af vores sponsoraftaler.  

På søndag er OK og Dagli’Brugsen sponsorer på åbningsmatchen. Vi drøftede i den forbindelse 
muligheden for at medlemmer, der har OK kort kan blive tilknyttet via klubben, således der på den 
måde tilgår klubben penge derigennem.  

Der er kommet logoer på nogle af vores buggies og dermed sponsorkroner til klubben. 

Sponsordag d. 9. juni. kl. ca. 15 – 19. 

Vi drøftede konceptet erhvervsklub, for sponsorer med et yderligere arrangement.  
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d. Nyt fra Frivillige v/PON   

Peer havde meldt afbud til mødet, så derfor intet under dette punkt. 

e. Nyt Sporten v/ FK/RN  

Divisionsholdene er blevet udtaget ud fra vores nye pointsystem. Systemet har generelt gjort at 
spillerne har spillet flere runder end tidligere.  

Vi drøftede slagspilsmesterskabet og dets format.   

f. Nyt fra Bane/Hus v/ TG   

11/4 var der møde i bane/hus. Der blev parkeringspladsen drøftet. Et forslag var at etablere flere 
pladser ved at nedlægge hækken ved TeeBox, ved gamle hul 1 tee. Der er nogle greenfeespillere 
der kommer til at bytte rundt på hul 4 og hul 7, når de går fra 3. green. Dette forsøges at 
tydeliggøres, så det bliver lettere at gennemskue.  

Træerne ved tee 10 skal studses. Ligesom teestedet bliver lavet på arbejdsdag d. 15/5.  

Der laves vendeplads ved 12. tee til buggies.  

Der laves ny sti mellem 12. green og 13. tee, for at spillere ikke går mellem de små træer og 11. 
green. Når de går til 13. tee.  

Vi drøftede bunkers, som er langt fra optimal stand, og det er der bevidsthed om.  

Afstandsmarkeringer. Det er planen at der kommer granitsten i højre side af hullerne med 150 m. 
markeringer.  

 
3. Sekretariatet v/ CV   

a1.Turneringer/Turneringsledere   
Er der styr på turneringsledere til hele sæsonen?   
Er der afholdt møde med turneringslederne?   
Hvem er f.eks. turneringsleder på Golfhæftets turnering den 17. juli?  
 
Frank er tovholder på alt dette, og står som udgangspunkt for alle turneringer. Han vil 
koordinere med de forskellige turneringsledere, og øvrige frivillige omkring turneringerne. Der 
bliver afholdt et møde i Turneringsudvalget. 

a2. Strømstik til autocampere   
Skal vi indhente en pris på flere strømstik til autocampere og hvor skal de i givet fald sættes 
op?  
Der har været lidt problemer med nok strømstik, når der kommer flere autocampere på en 
gang. Det er undersøgt prisen på at få etableret 3 yderligere stik foran klubhuset og et 
yderligere stik bagved. Der vil i den forbindelse skulle graves nogle render. Det vil koste 
ca.4000 kr. ex. moms for el-arbejdet. Vi besluttede det var bedre kun at etablere foran, og at 
disse bliver de primære pladser til autocampere.  
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a3. Velkomstfolder til nye medlemmer   
Skal vi lægge kræfter i en folder, som vi kan give nye prøvemedlemmer ved indmeldelse?  
 
Denne folder er nu lavet af sekretariatet med de mest relevante informationer.  
Der skal samtidig ses på hjemmesiden og dennes gennemskuelighed ift. 
prøvemedlemsskaber.  

 
a4. Hjertestarterkursus. 

 Vi havde arbejdsmiljødrøftelse i sidste uge, hvor vi blev spurgt ind til, om vi havde fået et 
kursus i benyttelse af hjertestarteren. Det bør vi have. 
Der bliver arrangeret et sådan kursus.  

 

a5. Vagter i sekretariatet   
Vi har fortsat ledige vagter i sekretariatet, som bestyrelsen meget gerne må hjælpe 
med at dække.  
Vi drøftede sekretariatets opgaver i det hele taget. Som i lang tid har været mange, 
og som indeholder en stor arbejdsbyrde, især når de enkelte systemer i GolfBox 
ikke fungerer som de skal. Derfor er det afgørende at sekretariatet aflastes i 
weekender, så de kan have fokus på andre opgaver.  

a6. Buggyleje for bestyrelsen   
Hvad er reglerne for bestyrelsens brug af buggies?   
Der gælder de samme regler som for alle andre. Dvs. samme pris og samme betingelser.   

4. Økonomi v/ CS   

a. Økonomisk overblik   

a1. Regnskab for marts   

a2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget   

a3. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer   

Regnskab gennemgået og der var ikke væsentlige bemærkninger til det.  

b. Medlemstal v/ BJ   

Medlemstal gennemgået. Der har været en mindre tilgang siden januar. SEH sender tallene ud til 
bestyrelsen. 
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5. Strategi og handlingsplaner v/ SEH   

a. Strategiplan fremsendt til bestyrelsen   

Det er meningen at offentliggøre strategien snarest.   

Evt. kommentarer og tilretninger skal foretages, og vi bør drøfte hvorledes den 
offentliggøres.   

b. Handlingsplanerne   

Der er udsendt oplæg til handlingsplaner til bestyrelsesmedlemmerne, der har givet 
tilbagemelding på dette. Det udsendte er sammenstilling af alt hvad vi har kunnet 
samle op og dette skal sorteres og prioriteres. Vi skal vælge hvilke punkter, der skal 
stå i handlingsplanerne, der offentliggøres.    

Gennemgang af de 5 handlingsplaner med beslutning om indhold, prioritering og ansvarlige.  

c. Hvordan får vi det til at ske!   

Udvalg og fraktioner   

Medlemmerne  

Frivillige   

 

Ovenstående proces blev påbegyndt på mødet. Vi blev enige om at processen omkring dette 
krævede mere tid. Beslutningen var at udvide næste bestyrelsesmøde med 1 time, og at de 
ansvarlige for indsatsområderne inden havde lavet en prioritering af tiltagene, som 
fremlægges for de øvrige.  

6. Eventuelt   

Banen og opgaver omkring denne v/ Henrik Holm. Henrik orienterede om de opgaver, der er løst, 
påbegyndt og planlagt omkring banen og driften i det hele taget. Der er ansat en ny medarbejder 
på flexordning samt en medarbejder i arbejdsprøvning. Nyt vandingssystem er sat i værk. Der er 
11 frivillige, der har meldt sig under fanerne til at hjælpe med at låse klubben af. Vi drøftede også 
frivillige til banekontrol.  

 

a. Næste ordinære bestyrelsesmøde   

 Mandag den 23. maj kl. 18.30. (ændret til 17.30) 

 
 


