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Referat af bestyrelsesmøde mandag 23. maj 2022 kl. 17:30  

Deltagere:   

Svend Erik Hansen (SEH), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS), Torben 
Godskesen (TG), Peer Ove Nielsen (PON), Camilla Vad (CV), Benny Jensen (BJ), 
Henrik Holm Hansen (HHH), Jakob Mørch (JM) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent  

Afbud: Martin Thorsen (MT) 

1. Velkomst v/ SEH  

A: Handlingsplaner:  

Mødet startede med vedtagelse af handlingsplaner for hvert af de 5 fokusområder. Hver 
bestyrelsesmedlem er ansvarlig for et område og fremlagde sit oplæg til handlingsplan 
med ansvarlige, tider og budget for bestyrelsen og efter drøftelse besluttede vi 
handlingsplan for området.  
Handlingsplanerne vil blive præsenteret for medlemmerne på dialogmøde den 10. juni, 
sammen med strategien.  

A1: Handlingsplan for Økonomi v /SEH  

A2: Handlingsplan for Rekruttering v /JM  

A3: Handlingsplan for Fastholdelse v /RN  

A4: Handlingsplan for Frivillighed v / PON  

A5: Handlingsplan for Banen v /TG  
 
2: Godkendelse af dagsorden for den resterende del af mødet.  
Godkendt. 

3. Sekretariatet v/ CV   
A1. Golfhæftet turnering, Hvem er turneringsleder på denne turnering?  
Claus Petersen er turneringsleder. Benny assisterer. 
 
A2. Slagspilsturnering d. 28. og 29. maj, Hvem er turneringsleder på denne turnering?  
Poul Mathiesen er turneringsleder for denne turnering 

B1. Selskaber i Café Kilden  
Hvor må børnene lege henne?  
Lige nu leger de på indspilsgreen og puttinggreen - det har nogle medlemmer klaget over.  
Der må ikke leges på golfbanen eller træningsområderne. Børn i selskaber må godt benytte 
træningsområderne til golf, hvis de er ifølge med en golfkyndig. Der udarbejdes retningslinjer på 
skrift, som kan udleveres til selskaberne.  
 
C1. Skal vi have en ny indsamling som velgørende forening i stil med tidligere indsamling?  
Dette skal gøres hvis vi skal opretholde vores status som almen velgørende forening. Der arbejdes 
på at finde et konkret formål der kan samles ind til. Frank og Christian er tovholdere på dette.  

D1. Feriehjælp i sekretariatet når Camilla holder ferie i uge 26 + 27. Hvem har 
mulighed for at hjælpe Benny? Vi drøftede muligheden for at nogle 
bestyrelsesmedlemmer kunne træde til nogle af dagene.  
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Skilt på banen: Der ønskes et skilt på banen ved grusstien ved siden af rangen, hvor 
ikke golfere gøres opmærksom på faren ved at færdes der.  

Greenfee spiller spørger ind til, hvem der har ansvaret såfremt der sker en skade på 
en buggy, man lejer. Der er ansvarsforsikring på vores leasede buggys. Ift. klubbens 
buggys, skal det undersøges nærmere hvilke regler der helt præcis gælder. Vi 
adspørger vores forsikringskonsulent. 

 

A. Formanden v/ SEH  

A2. Dårlig oplevelse på banen, svar fra greenfee gæst. Denne er løst på en rigtig god måde, som 
gæsterne har følt sig hørt ift. oplevelsen var beskrevet i ”golfspilleren i centrum”.  

A3. Forslag fra Jan Roest ”Kærlighedshul”. Ideen er at medlemmerne ud fra forbogstav får tildelt et 
”kærlighedshul”, som man skal tildele særlig opmærksomhed og pleje, når man på sin runde 
kommer forbi. Vi arbejder videre på ideen 

A4. Generalforsamling i Dansk Golf Historisk Selskab den 14. juni. 
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B. Nyt fra Rekruttering v/ JM 
Til sidste arrangement for introevent, var der nogle ”no-shows”, ellers er det generelt et tiltag der 
opleves positivt. 
 
C. Nyt fra Sponsor v/MT  
Martin er ikke deltagende, men beretter på mail: Dagli’ Brugsen vil gerne have billeder af dem, der 
laver hole in one. Der er sendt invitation ud til 9. juni, hvor der er sponsordag. Der er kommet 
positive tilbagemeldinger på de nye ringe på driving range. Der er landet nogle sponsoraftaler. 
Ligesom der aktuelt arbejdes på en ny konkret sponsor.   

 

D. Nyt fra Frivillige v/PON  
Frivillige til sekretariatsbemanding?  
Der skal udarbejdes en manual til de frivillige, så de kender forretningsgangen og portefølje for 
dagen, når man er i sekretariatet.   
Frivillige til banekontrol? Dette arbejdes der på som næste punkt for frivillige. 
Frivillige til juniortræning? Der skal udarbejdes en særlig plan for hele dette område, deriblandt 
ikke mindst at finde den/de rigtige ildsjæle til at stå for dette.  

E. Nyt Sporten v/ FK/RN  

Der afholdes møde med turneringsudvalget. 

Beretninger fra sporten ift. vores hold i Danmarksturneringen.  

F. Nyt fra Bane/Hus v/ TG   

Parkeringspladser ved tee 1 par 3 banen. Vi har endnu ikke taget endelig beslutning om, hvorvidt 
der skal etableres nye parkeringspladser her.  
Personalesituationen.  
Orientering fra Torben og Henrik ift. personalesituationen, og hvordan de forskellige opgaver løses 
og fordeles. 
Orientering køkken. Der bliver bestilt en ny ovn til køkkenet. Denne skal leases.  
Nyt fra Arbejdsdagen den 15. maj 2022: Der er blevet lavet sti fra 12. green til 13. tee. Højen 
omkring indspilsgreen er ordnet. Der er i det hele taget ordnet mange ting rundt omkring på banen. 
Der er forsøgt at lave nyt teested på hul 10. Rullegræsset er desværre dårligt og skal muligvis 
lægges om. Afretning af selve teestedet er ok. 
Stor tak til alle der har hjulpet til på dagen.   
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4. Økonomi v/ CS   

A. Økonomisk overblik  

A1. Regnskab for april gennemgået 

A2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget gennemgået 

Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer. 

Der er aktuelt kontakt med dem der er i restance ift. betaling og en god dialog om hvordan dette 
løses.  

B. Medlemstal v/ BJ  

Fremsendes  

5. Teebox v/SEH  

Vi har fået tilbud om at købe Teebox’en. Vi skal beslutte mandat for forhandling med 
TeeBox samt hvem der deltager i forhandlingerne. Vi drøftede sagen som en business 
case, og hvilke forskellige konstellationer, der kunne give mening. Udvalget er Svend Erik 
og Torben. Vi drøftede deres mandat og den rette strategi.  

6. 25-års jubilæum og dialogmøde den 10. juni v/ SEH  

Vi drøftede detaljer for tid og indhold ift. fejring af Benny på dagen. Alle medlemmer samt 
samarbejdspartnere i naboklubberne bliver inviteret. 

Planlægning af indhold på dialogmøde drøftet og vedtaget.  
 

7. Retningslinjer for brug af monobuggy/golfscoter v /JM  
Henrik Holm skal typegodkende mono buggies, der må anvendes på banen. 

8. Rekruttering af ny medarbejder  

Vi skal have begyndt processen for rekruttering af ny medarbejder til Bennys stilling, når 
han holder op til næste år. Der skal nedsættes et rekrutteringsudvalg til at tilrettelægge 
processen for dette. Gerne med en overlapsløsning, hvor den nye medarbejder får en 
periode sammen med Benny, inden han stopper. Udvalget bliver Svend Erik, Camilla og 
Martin.  

9. Eventuelt   

A. Næste ordinære bestyrelsesmøde  

Mandag den 20. juni kl. 18.30. Her vil arbejdsgruppen for ”Fritspilsordninger og 
rabatter” fremlægge deres anbefalinger til bestyrelsen. 

 
 
 
 


