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Referat af bestyrelsesmøde mandag 20. juni 2022 kl. 18:30 
 

Deltagere:  

Svend Erik Hansen (SEH), Martin Thorsen (MT), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS), 

Torben Godskesen (TG), Peer Ove Nielsen (PON), Benny Jensen (BJ), Henrik Holm Hansen (HHH), 

Jakob Mørch (JM) og Rasmus K. Nielsen (RKN) – referent 

 

Afbud: Camilla Vad (CV) 

 

1. Velkomst v/ SEH  

A: Fremlæggelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen ”Fritspilsordninger og rabataftaler” 

(Rapporten er sendt ud til hele bestyrelsen og er læst inden mødet) 
 
A1. Lars Damgaard Hansen præsenterer resultaterne for bestyrelsen. 
Der var bred enighed om at det var en utrolig god analyse, samt ihærdigt stykke arbejde for 
indsamling af data der var udarbejdet af arbejdsgruppen.  
 
A2. Spørgsmål og debat 
Flittig drøftelse i 1.5 time (inkl. oplægget) af den rigtige strategi fremadrettet for SGS og SGO, samt 
forskellige former for koncepter af greenfeekonstruktioner med rabatter.  
 
2: Godkendelse af dagsorden for den resterende del af mødet. 

  

3. Sekretariatet v/ BJ   

Næsten 40 medlemmer har buggyabonnement, så der er pres på buggierne især tirsdage og 
torsdage. Der kan blive behov for at abonnenter må sammensætte boldene, så der er mulighed for 
samkørsel. Sekretariatet sender besked ud til buggyabonnenterne, hvis dette bliver nødvendigt. 
 
Camilla holder ferie i uge 26 og 27 hvilket giver øget arbejdsbyrde for Benny. Derfor skal der bruges 
mandskab i sekretariatet. Bestyrelsen og frivillige byder ind på dette.  
 
4. Orientering 

A. Formanden v/ SEH 

A1. Efter dialogmødet 

Der er et klart indtryk af et positivt og konstruktivt dialogmøde. Vi kunne selvfølgelig have ønsket lidt 
flere deltagere. Vi kunne bestemt overveje at afholde et nyt dialogmøde, med håbet om at flere 
kunne deltage. Vi drøftede de forskellige mulige konstruktioner for et sådan.  
 

A2. Møde i SGS-samarbejdet 

Prisen på SGS vil til næste år forblive på 1.295 kr. Efter prisen er blevet hævet er antal ordninger 
solgt faldet med 20%. Til gengæld er antal spillede runder faldet med 25-30%. På bundlinjen betyder 
det en lille øgning i samlet indtægt for Sydsjællands Golfklub og endda færre spillede runder.  
 
Sikringer af buggy drøftet i forhold til andre klubbers erfaringer med tyveri af disse.  
 

A3. Møde omkring TeeBox 

Der har været møde mellem 4 af de 11 klubber, der har TeeBox, og som overvejer fremtiden ift. 
TeeBox, ift. konkret tilbud fra TeeBox om, at klubberne kan købe de respektive Teeboxe.  
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B. Nyt fra Rekruttering v/ JM 

B1. Introevent den 12. juni 2022 

Der var 29 deltagere, som overordnet set så det som en positiv oplevelse på dagen. Vi drøftede i 
hvilken grad disse er potentielle fremtidige medlemmer. Samtidig er der kommet nyt medlem i 
rekrutteringsudvalget. Vi drøftede strategi ift. prøvemedlemsskaber og rekrutteringsudvalgets rolle i 
dette.  
 

C. Nyt fra Sponsor v/MT 

Sponsordag den 9. juni forløb rigtig godt.  
Ift. Hole-in-one præmie fra Dagli’Brugsen. Det er aftalt at der tages et billede hvor Brugsens logo 
indgår i forbindelse med ”Hole-in-one”.  
 

D. Nyt fra Frivillige v/PON 

I nærmeste fremtid bliver projektet omkring det at skabe et korps af frivillige færdiggjort, så det kan 
præsenteres for bestyrelsen på næste møde og senere for medlemmerne.  
 

E. Nyt Sporten v/ FK/RN 

Beretning fra denne weekends Danmarksturnering. 

 

F. Nyt fra Bane/Hus v/ TG  

F1. Vejbump /hastighedsbegrænsning  
Der er foreslået at der etableres et bump, der sætter hastigheden ned ud for hækken ved par 3 
banen. Der var enighed om at et sådan etableres. 
 
F2. Personale nyt 
Overordnet Info om personalesituationen. 
 
F3. Nyt fra Bane-hus 
Beplantning mellem hul 11 green og hul 12 teested, sættes der hegn. Derudover skal beplantning på 
hul 8 teested hegnes ind, samt beplantning ved green på hul 8. Der skal være lempelse uden straf 
fra hegnet.  
 
I forbindelse med opstilling af ny ovn, mener installatøren at der skal bruges 50 Ampere til den 
nyanskaffede ovn. Det viser sig at vi kun har 25 Ampere, og det vil koste over 100.000 kr. at 
installere de 50 Ampere. Løsningen bliver at den gamle ovn forsøges repareret og den nye leveres 
tilbage. 
 

G. Greenkeeper v/HHH 

G1. Nedsættelse af udvalg til at kigge på banen 

Thomas Jepsen fra DGU vil gerne deltage i gennemgangen af banen som konsulent.  
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4. Økonomi v/ CS   

A. Økonomisk overblik 

A1. Regnskab for maj 

A2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget 

A3. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer 

Nøgletal i regnskabet fremlagt og drøftet. Især de stigende energi/brændstofpriser er centrale for 

stigningen i udgifter. 

 

B. Medlemstal v/ BJ 

B1. Medlemsopgørelse pr. dato 
Gennemgået og drøftet.  

 
5. Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppe 

A1. SGS-ordningen 

A2. SGO-Ordningen 

A3. Øvrige anbefalinger 

Ovenstående punkter er drøftet og fremgangsmåde for vores strategi vedtaget med udgangspunkt i 
arbejdsgruppens anbefalinger. Resultatet og tiltagene meldes ud til medlemmerne lidt senere på 
året.  
 

9. Eventuelt   

Benny takkede for en meget fin reception ifm. 25-års jubilæum. 
 

Næste møde er mandag den 15. august 2022 kl. 18:30. 

 

 


