
 

1 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag 19. september 2022 
kl.  18:30   

Deltagere:   

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

Afbud: Martin Thorsen (MT) og Christian Sørensen (CS)   

1. Velkomst v/ SEH  
 
2. Godkendelse af dagsorden for mødet 
Godkendt 

   

3. Sekretariatet v/ CV og BJ   

3A. Hjælperturnering søndag den 25. september   
Hvor mange fra bestyrelsen deltager på dagen?  Der deltager 4 fra bestyrelsen: Rasmus, Svend 
Erik, Torben og Peer 
Takketale v/ formanden?   
Præmier og Forplejning drøftet   

3B. Nedlukning af omklædningsrum hen over vinteren   
Forslag om at lukke for benyttelsen af omklædningsrum og badefaciliteter hen over 
vinteren, så vi kan spare på el, vand og varme samt udgifter til rengøring.   
Nedlukning lige efter løvfaldsturneringen?   
Det blev vedtaget at 3. oktober lukkes der ned for badefaciliteter. Toiletter er selvfølgelig stadig 
åbne. 

 
3C. Kontingent 2023   
Formanden har vedlagt oplæg til kontingenter 2023 og med sammenligning med 
naboklubber. Formanden gennemgik dette på mødet. Vi drøftede kontingenter generelt, 
samt eventuelle nye typer. Vi beslutter endeligt på mødet den 10. oktober hvilke 
kontingentsatser, der foreslås på generalforsamlingen. 

3D. Buggyabonnement   
Prisen for et buggyabonnement er p.t. 1800 kr. for en sæson.   
Skal prisen stige til næste sæson?   
Forslag om 2 forskellige priser på abonnement. Èn pris til de medlemmer, der ikke har noget 
imod at dele buggy med andre og en anden pris til de medlemmer, der ikke vil dele buggy med 
andre.  
Efter drøftelse blev vi enige om ikke at have differentierede priser, men at det er en 
forudsætning for at have abonnement, at man er villig til at dele buggy ved behov. Derudover 
er der vedtaget en prisstigning til 2000 kr. for en sæson, grundet de stigende elpriser.  

3E. Ur på driving range   
Der er ikke længere et ur nede på driving range og det er savnet. Torben og Henrik sørger for, at der 
sættes et nyt ur op til foråret. 
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4. Orientering 

 
A. Formanden v/ SEH   

4A. TeeBox: Vi hører aktuelt ikke noget fra TeeBox. Derfor er det svært at kende status. Vi afventer 
situationen. 

 

4B. Golfuge: Der har været en del møder i arbejdsgruppen. Det glider godt fremad med planlægning 
af golfugen i 2023. 

 

4C. Resultater fra medlemsundersøgelsen. Punktet er udsat til næste møde.  

   

4D. Nyt fra Frivillige v/PON   

Status på frivillig korpset? Vi drøftede især banekontrol, og formuleringen omkring forvaltningen af 
denne rolle, som skal rettes til.   

  
4E. Nyt Sporten v/ FK/RN  
Vi drøftede det overståede klubmesterskab og promoveringen af dette på Facebook. Det har været 
et vellykket arrangement. 

Der bliver ikke et damehold til næste år, selvom vi gerne så dette. Der bliver måske et ekstra 
seniorhold til næste sæson.  

Der skal findes en ny klubansvarlig ift. dialog med DGU omkring Danmarksturneringen. Det kan 
være at dette overtages af Poul Gorell, som overtager pladsen i Herreelite for Rasmus. 

4F. Nyt fra Bane/Hus v/ TG   

Personalesituationen. Denne blev drøftet.   

 
Buggier. Der har været nogle problemer med nogle af vores leasede buggier. Det har været dårlige 
batterier, der har været årsagen.  

4G. Greenkeeper v/HHH   

Vinder af Næstved Kommunes Grønne Pris 2022. Stor bedrift af Henrik Holm og hans team. Beviset 
for denne fornemme pris vil blive hængt op i cafeen. Derudover drøftede vi hvordan vi fik promoveret 
denne pris i nærområdet. 

   

4H. Status på arbejdet med ny ”Udviklings- og vedligeholdelsesplan”. Vores konsulent fra DGU har 
udarbejdet en rapport på baggrund af rundvisning på banen og møde med udvalgte personer fra 
klubben. Den udvalgte gruppe skal mødes og drøfte rapporten og bruge den som grundlag for en 
plan fremadrettet. Vi drøftede hvorledes processen for dette skulle være.  

 

Sponsorer: 

Der arbejdes aktuelt på 2 nye sponsorer. Den ene er en potentiel stor sponsor. Der afholdes snart 
møde med sponsorudvalget ift. hvordan håndteres sponsorarbejdet.              

5. Beslutning om SGO-samarbejdet / SEH   

Formanden orienterer omkring forslag til ændringer i SGO, samt om mødet i 
samarbejdet. Der har desværre ikke været konsensus blandt de andre klubber, om at 
fordelingen mellem indtægterne kunne gøres mere ”retfærdigt”. Beslutning omkring 
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fortsættelse af samarbejdet og hvad vi kan sætte i stedet. Klubbens medlemmer 
orienteres om beslutningen og argumenterne bag snarest via mail.    

6. Økonomi v/ CS   

6A. Økonomisk overblik   

6B. Regnskab for august   

6C. Regnskab for ÅTD sammenlignet med sidste år/budget   

6D. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer  
6E. Likviditet situation december   
 
Formanden gennemgik de noter som Christian havde fremsendt. 

6F. Medlemstal v/ BJ   

Medlemsopgørelse per dato. Der ses en mindre, men vigtig fremgang i antallet af medlemmer.  

6G. Budget 2022-23   
Oplæg til version 2.0 fra Christian   

 
Greenfee satser for 2023 / BJ. Vedtaget stigning om formiddagen med 50 kr. Prisen om 
eftermiddagen fastholdes på nuværende niveau.    
  
Terrassen, mere læ og hygge. Vi drøftede vores terrasse og om denne kunne optimeres for en 
relativ overkommelig udgift. Bane/Hus har undersøgt omkostninger for et sådant projekt.   
 

Plan for forbedring af bunkers. Vi drøftede udgifter og fordele. Henrik har sat det ind i sit budget som 

et forslag, der skal endelig vedtages.    

7. Kommende generalforsamling   

Drøftelse af evt. ændringer til kommende generalforsamling.   

8. Eventuelt   

Næste møde er den 10. oktober 2022 kl. 18:30.  
 

 


