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Referat af bestyrelsesmøde mandag 15. august 2022 
kl.  18:30  

Deltagere:   

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

Afbud: Peer Ove Nielsen (PON)  

1. Velkomst v/ SEH  

2: Godkendelse af dagsorden for mødet 

3. Sekretariatet v/ CV og BJ   

A. Overvågningssystem i klubben  

Vores nuværende system virker ikke optimalt. Hvis der f.eks. har været strømafbrydelse i 
klubben, så genstarter overvågningen ikke, hvilket betyder, at vi ikke har overvågning, indtil 
vi får startet programmet igen.  
Vi har brug for en gennemgang/opgradering af systemet, så det er muligt at gå tilbage og 
finde tidligere optagelse hvis f.eks. en bil har fået ”Bilkabuler” på p-pladsen. Vi skal også 
vurdere, om kameraerne er opsat de rigtige steder og om kvaliteten af optagelserne er 
gode nok. Er det noget vi må bruge lidt penge på? 

 

Vi har tidligere fået et tilbud på opgradering af systemet. Vi drøftede nødvendigheden af 
opgradering, effekten af det, holdt op imod udgiften. Beslutningen blev at der skal bruges 
et minimum af penge for at få set det nuværende system igennem.  

B. Vinduespudser  

Sekretariatet har fået flere henvendelser fra medlemmer, der ikke synes vi kan være 
bekendt at have så beskidte vinduer, som vi har. Hvilken vinduespudser skal vi 
rekvirere? Sekretariatet finder en vinduespudser der kommer og pudser vinduerne med 
jævne mellemrum.  

C. Boldopsamler-bil  

Thomas, der samler bolde op for Claus, har hørt noget om, at vi har en ny boldopsamler-bil 
stående hos Benny D som erstatning for den vi har, der snart ikke virker mere.  
Er det korrekt og hvis ja, hvad er udsigterne så til at vi får den (er det en del af et sponsorat 
eller skal vi betale for den?).  

 

Der er en bil på vej, som et sponsorat. Vi kender ikke den eksakte tidshorisont. Martin 
undersøger dette.  

 

4. Orientering  

A. Formanden v/ SEH  

A1. TeeBox. Vi har fået et par tilbud på overtagelse, som vi har afvist. Derudover har Teebox forsøgt 
at opsige aftalen. Dette uden hjemmel i kontrakten, som vi læser den. Desuden er der kommet 
information om at de pr. 31. juli stoppede supporten. Vi afventer yderligere udspil fra TeeBox. 
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A2. Regionsmøde den 2. november hos os. Der er tradition for at der spilles en runde 
golf inden mødet.  

 

A3. SGO-aftalen. Formanden har været i dialog med Sorø og Odsherred, samt sendt invitation ud til 
et møde om SGO’s konstruktion og vores ønske om at ændre denne til en mere rimelig fordeling. 

 

A4. Golfuge. Der er blevet sat en styregruppe sammen, som skal arrangere en golfuge næste 
sæson.  

 
B. Nyt fra Rekruttering v/ JM 
Budget: i år er der blevet brugt 20.000 kr. på Funnel First rekrutteringskampagner. Dette påtænkes 
at der også skal bruges i næste sæson, formentlig med en lille forøgelse. Derudover ønskes det at 
hjemmesiden opdateres med fokus på at lokke potentielle nye medlemmer til. Kampagnen ”Kvinder i 
golf” blev også drøftet, og hvordan vi eventuelt kunne få dette på skinner. Vi skal hverve nogle 
kvindelige medlemmer til at være tovholdere. Fra Odsherred har man rigtig gode erfaringer med 
kampagnen.  

Næste regelaften for begyndere er den 5. september. Der er blevet talt med Erik van Acker ang. 
arbejdsgangen ifm. at få prøvemedlemmer til at blive egentlige medlemmer. Der samarbejdes med 
sekretariatet omkring dette. Erik og Jann Ole ønsker, at der laves et møde med relevante deltagere, 
hvor der udarbejdes et ”handlepapir”, der beskriver opgaver og tilgang.   

 
C. Nyt fra Sponsor v/MT  
Intet nyt fra sponsorudvalget.  

D. Nyt fra Frivillige v/PON  

Peer deltager ikke i mødet, men har fremsendt tre dokumenter til mødet til 
godkendelse: 

D1. Banekontrol, Sydsjællands Golfklub  
D2. Banekontrollanter/Startere  

D3. Håndbog for banekontrol  

Vi drøftede dokumenterne og hvilke rettelser vi så kunne være hensigtsmæssige. Vi talte om 
mindsettet bag en banekontrol, og det vigtige serviceelement, der også skal være. Samt en altid 
ordentlig høflig tilgang.   

 
E. Nyt Sporten v/ FK/RN  
Desværre ingen oprykninger i år, på trods af at det var meget tæt på for herre 1. og 2. hold. Så igen 
en stolpe ud sæson på herresiden. Der var til gengæld heller ikke nogle hold, der rykkede ned. 
SuperVeteranerne sluttede a point med 1. pladsen i deres 1. divisions pulje. 

World Amateurs Golfers championship den 20. august har pt. meget få tilmeldte, men vi håber på at 
der når at komme flere tilmeldinger.  

Vi drøftede klubmesterskab, som i år afvikles en uge senere end DGU’s anbefalede termin. Det blev 
aftalt at vi til næste år følger terminen. 

F. Nyt fra Bane/Hus v/ TG   

F1. Personalesituationen. Specifikke temaer ift. personale blev drøftet.     
F2. Orientering fra Bane-hus,  
a. Udskiftning af gaskedel og varmtvandsbeholder. Onsdag den 17. august kommer der VVS’er og 
udskifter disse.  
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b. Banegennemgang den 18. august med Bane/Hus og udvalgte medlemmer, samt 
konsulent fra DGU. Vi drøftede hvad gruppens specifikke opgaver er i den forbindelse, og hvad 
gruppens opgaver ikke er.  
F3. Forpagtere: Vi drøftede forhold omkring klubbens forpagtere, aftaler og samarbejdet med 
disse.   
F4. Henstilling af vogne mv. i bagrum ved trappe til 1.sal. Der må ikke henstilles vogne og andet her. 
Vi aftalte at der meldes ud til medlemmerne at disse bedes fjernet.  
F5. Buggier. Der har været lidt udfordringer med batterier på nogle vogne. Det viser sig at nogle 
ellers relativt nyanskaffede batterier ikke virker mere.   
F6. Opfølgning på: Vejbump /hastighedsbegrænsning. Der bestilles snarest etablering af vejbump.  

G. Greenkeeper v/HHH  

G1. Nyheden om at vi er nomineret til: Næstved Kommunes Grønne Pris 2022  

 Greenkeeperstaben har fået meget ros for biodiversiteten på banen, og derfor er vi blandt 3 

nominerede til ovennævnte pris.  

I kan læse mere om prisen her:  

 
 https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=c3e13b13-fed9-43e6-abb2-
2af3786429d9&punktid=8f479f2f 6501-4d1b-b8a9-566320dd7a8b  
Hvordan får vi markedsført dette?  

Vi drøftede en strategi for at få denne nyhed ud i lokalsamfundet. Der arbejdes videre på en plan for 
formidling.  

G2: Status på arbejdet med ny ”Udviklings- og vedligeholdelsesplan”. Se ovennævnte punkt under 
Bane/Hus den 18. august, hvor der er banegennemgang. 

G3: Vi skal have en DGU turnering næste år. Vi har indgivet ønske om tidsrum og type af turnering 
vi ønsker maj, juni eller august samt et form for DM.  

HHH har sagt ja til at afholde et 3 timers junior-event på par3 banen i løbet af næste sæson. 

G4: Resultat af gæsteundersøgelser: Vi plejer at ligge højt, men i juli har vi haft et fald (vi er højt 
placeret igen i august). Generelle kritikpunkter af banen har været bunkers og fairways.  

G5: Road to Made in Himmerland. Hver dag i uge 33 er der tættest på hullet konkurrence på hul 1. 
Dagens vinder får en 1 dags billet til Made in Himmerland. 

G6: Der kommer ny greenklipper i næste uge (forventet). 

5. Økonomi v/ CS   

A. Økonomisk overblik  

A1. Regnskab for juli gennemgået. Vi drøftede især stigende energipriser og prisstigninger generelt.  

A2. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget. Indlæg til næste møde fra de enkelte ift. 
budget/forbrug næste sæson.  

A3. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer.  

B. Medlemstal v/ BJ  

B1. Medlemsopgørelse ift. afgang og tilgang per dato gennemgået. Der ses en stigning.  

C. Budget 2022-23  
C1. Oplæg til version 1.0 fra Christian  
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C2. Ønsker fra bestyrelsesmedlemmer til budgettet  
C3. Beslutning om processen for færdiggørelse af budget. 

 
6. Kommende generalforsamling  

A1. Drøftelse af evt. ændringer til kommende generalforsamling.     

 

7. Eventuelt   

Hjælperturnering. Vi drøftede dato og blev enige om 25. september. Peer er tovholder på 
turneringen og Henrik hjælper ham med dette.   

 

Næste møde er den 19. september 2022 kl. 18:30.  

 
 

 


