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Referat af bestyrelsesmøde mandag 14. november 2022 
kl.18.30   
 
Deltagere: 
Svend Erik Hansen (SEH), Peer Ove Nielsen (PON), Martin Thorsen (MT), Christian Sørensen (CS), 
Torben Godskesen (TG), Benny Jensen (BJ), Jakob Mørch (JM), Camilla Vad (CV) og Rasmus K. 
Nielsen (RKN) – referent 
 
Afbud: Frank Krüger (FK), Henrik Holm Hansen (HHH) 
 
1. Velkomst v/ SEH 
 
2. Præsentation af Golfuge 
A1. Styregruppen for golfugen præsenterede konceptet for den nye aktivitet og forslag til navn fra 
navnekonkurrencen. Løbende drøftelse og spørgsmål/kommentarer til oplægget, samt efterfølgende 
debat. Godkendelse af oplæg fra styregruppen. 
 
3. Godkendelse af dagsorden for mødet 
Godkendt. 
 
4. Sekretariatet v/ CV og BJ 
A1. Professionel engangsrengøring af greenkeepernes baderum 
Baderummet trænger virkelig til en grundig professionel rengøring a la den 
omklædningsrummene fik. Er der mulighed for det? 
Det blev besluttet at indhente tilbud på rengøring af baderum, så det kan blive gjort ordentligt rent. 
 
A2. Datoer for møde med Begynderudvalget 
Begynderudvalget vil meget gerne mødes med sekretariatet og dele af bestyrelsen for at få 
vendt denne sæson med begynderne samt drøfte den kommende sæson, så der er helt styr på 
arbejdsfordelingen, muligheder for begynderne samt andet praktisk. Hvilke datoer skal vi foreslå 
Begynderudvalget? 
Sekretariatet indkalder til et møde i løbet af januar måned. 
 
A3. Ansøgning om momsrefusion/tilskud til et velgørende formål 
Sekretariatet har netop været til møde med andre golfklubber. De fortalte, at der virkelig var 
penge at hente, hvis vi samler min. 200 kr. ind fra 100 medlemmer til et velgørende formål. De 
klubber, der havde ansøgt, havde fået mellem 60.000 og 140.000 kr. i tilskud. 
Hvem er primus motor på at vi får ansøgt og hvad skal det velgørende formål være? 
Ansøgningsfrist?  
Punktet blev drøftet under forslag fra medlemmer. Her drøftede vi vores proces, som var at vi 
samlede ind i 2020, og derfor var godkendt til at søge puljen i 2021. Vi er herefter blevet orienteret 
om at puljen i 2021 skulle være lukket for ansøgning.  
Vi var enige, om at vi fremadrettet oplagt skal forfølge denne mulighed igen, som det var planlagt 
tilbage i 2020. 
 
A4. Fraktionernes bookinger af turneringstider på banen 
Hvad er bestyrelsens holdning til hvilke tidspunkter fraktionerne kan blokere banen til 
turneringer. Her tænkes især på turneringer på tidspunkter, som er attraktive for greenfeegæster. 
Vi drøftede mulige tidspunkter og lukninger af banen. 
 
A5. Julefrokost for personalet + bestyrelsen 
Skal vi holde en julefrokost i år? De sidste par år har hjælperne været inviteret med, men de har 
jo haft en hjælperturnering med efterfølgende frokost, så i år kunne det ”bare” være for 
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personale + bestyrelsen. 
Hvis ja, så forslag til dato.  
Vi vedtog, at det var bedre at holde denne i slutningen af vinteren (ultimo februar). Den bliver for 
personale og bestyrelse.  
 
A6. Forsikring 
Vi har lige modtaget varsling på stigende priser på vores forsikringer. 
Husforsikringen stiger f.eks. med 17% 
Skal vi have en forsikringsgennemgang og se, om vi kan spare nogle penge på forsikringer 
fremadrettet? 
Vi besluttede at gennemgå forsikringerne mhp. at finde besparelser. 
 
5. Orientering 
A. Formanden v/ SEH 
A1. Regionsmøde i start november. Temaer var rekruttering/fastholdelse samt flexmedlemskaber. 
Især flex blev livligt drøftet, og hvordan markedet for disse har udviklet sig.  
 
A2. SGS møde den 18. november kl. 10 her hos os. Benny samt formanden deltager i dette.  
 
A3. Henrik er her ikke, men lidt om overgangen til vintergreens. Senest den 27. november overgår vi 
til vintergreens, og dermed også vintermåtter.  
 
B. Sponsorudvalg v/ MT 
B1. Julegaver til sponsorerne.  
Denne drøftet og vedtaget.   
           
C. Nyt fra Bane/Hus v/ TG  
C1. Personalesituationen.  
Vi drøftede temaer ift. dette.  
 
C2. Oprensning af søer.  
Der er blevet givet tilladelse til at oprense 75% af de respektive søer fra november til ultimo februar. 
Der startes ved hul 1 og 9. 
  
C3. Fældning af træer.  
Der skal fældes træer på hul 11 ved 12. tee.  
 
C4. Plantning af træer.  
Fra 14. green til 15. teested bliver der snart plantet 58 træer som udgør en allé. Denne kan købes 
som sponsor, så man får navn på.  
 
I øvrigt kommer vores nye greenklipper hjem den 1. december. 
  
D. Rekrutteringsudvalg v/ JM  
Der er møde i udvalget midt i januar. 
 
D1. Julemarchen i Mogenstrup den 11. december 2022. Sydsjællands Golfklub har fået en ”post” 
ved denne, som bliver et telt ved Dagli’Brugsen, hvor vi kan promovere klubben. Det vil blive små 
konkurrencer og en ting til børnenes julesok.  
 
6. Læ "hegn" mellem terrasse og puttinggreen v/ TG 
Herreklubben vil betale for en sådan. En yderst gavmild gave, da en sådan koster 37.000 kr. at 
anlægge.  
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7. Promovering af startpakke til golf (gavekort til et begynderforløb) – evt. billigere juletilbud 
v/ JM 
Drøftet omsætning i ”fysiske” prøvemedlemsskaber, der kan gives som gave. Der har indtil videre 
kun været solgt 1 eksemplar.   
Disse findes på følgende hjemmeside: 
https://www.dgushop.dk/klubber/sydsjaellands-golfklub-mogenstrup/startpakke-sydsjaellands- 
golfklub-mogenstrup 
Vi blev enige om, at disse skal promoveres af udvalget.  
 
8. Økonomi v/ CS 
A. Økonomisk overblik 
A1. Godkendelse af Årsregnskab 
A2. Status på kontingentopkrævning, restancer, investeringer 
A3. Likviditet situation december.  
 
B. Medlemstal v/ BJ 
B1. Medlemsopgørelse. Der er i 2022 sket en lille nettotilgang i antal medlemmer.  
 
C. Budget 2022-2023 
C1. Godkendelse af budget 2022/2023 v/ CS 
 
9. Planlægning af generalforsamling / SEH 
A1. John Florentz har lovet at komme og hjælpe med det praktiske på generalforsamlingen. 
Dato for den ekstraordinære generalforsamling: torsdag den 5. januar 2023 kl. 19.30. 
 
A3. Hvad er der indkommet af forslag fra medlemmerne ifm. generalforsamlingen? 
Der er kommer 2 forslag. 
Vi drøftede disse.  
 
10. Eventuelt.  
Årets medlem drøftet og vedtaget blandt flere gode kandidater.  
 
TeeBoxen synker i den ene side, hvilket medfører hældning. Med udgangspunkt i firmaet bag 
situation, så antager vi at dette desværre ikke bliver udbedret.  
 
Næste møde er konstitueringsmøde, som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen på dagen.  
 


