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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 20. februar 2023 kl. 18:30 
 

Deltagere:  

Svend Erik Hansen (SEH), Martin Thorsen (MT), Christian Sørensen (CS), Torben 

Godskesen (TG), Lars Damgaard Hansen (LDH), Benny Jensen (BJ), Henrik Holm Hansen 

(HHH), Camilla Vad (CV) og Henrik Karmark (HK) – referent 

Afbud: Jakob Mørch (JM), Peer Ove Nielsen (PON), Benny Jensen (BJ) 

 

Punkt Detaljer Ansvarlig 

1. Velkomst v/ SEH   

A1. Godkendelse af 

dagsorden for mødet. 

 

Intet til referat 

 

2. Sekretariatet v/ CV 

og BJ 

 
 

A1. Weekendvagter i 

sekretariatet 

 

Folk byder ind og CV sender mail rundt  

CV 

A2. Nyt alarmsystem CV sender invitation til alarmsystemet til dem der 

ønsker det. 

 

CV 

3. Personale 

anliggender 

 
 

A1. Status fra 

ansættelses udvalg for 

vice vært v/MT 

 

Der har været 49 ansøgere til jobbet. Der holdes 

samtaler med 3 kandidater den 27/2 2023 
 

A2. Personale 

situationen. V/TG 

 

TG orienterede om situationen 

 

A3. Status på ny 

kontrakt med BJ v/SEH 

 

SEH orienterede  

 

A4. Lønreguleringer på 

plads pr. 1-2-2023 

 

Alle reguleringer er fortaget og godkendt 

 

4. Orientering   

A. Formanden v/ SEH   

A1. Rekrutteringsplan 

(Vedlagt 

rekrutteringsplanen) 

Rekrutteringsplanen viste hvorledes vi i år har fået 

synkroniseret rekrutteringsaktiviteterne med 

opstarts datoer for begynderhold. 

 

SEH 

A2. Arbejdsgruppe 

omkring ”Principper for 

kontingentfrihed” 

 

Arbejdsgruppen er endnu ikke startet 
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A3. Møde med KIK om 

fastholdelse og 

Golffestival 2-3-2023 

(Vedlagt eks. på årshjul) 

Klubber i klubben er inviteret til møde 2/3 2023. 

Her er KIK en vigtig del af fastholdensen i klubben i 

fremtiden. 

 

KIK er også være en del af golffestivallen og der 

tages på denne dag også en snak om dette. 

 

SEH præsenterede årshjulet som er et godt 

styringsværktøj i fremtiden. 

 

 

A4. Andre der deltager i 

årlige 

repræsentantskabsmøde 

i DGU 

 

SEH tager derover inkl. overnatning. 

 

B. Bane/hus v/TG   

B1. Opsætning af 

læhegn. 

På lørdag den 25/2 starter opsætningen af 

læhegnet på terrassen. 

 

 

B2. Banen (klargøring af 

sommerbane) 

 

Banen er klar når vejret er klar. 

 

C. Sekretær v/HK   

C1. Opdatering på 

simulator 

Orientering om mulighederne for at bygge nyt i 

stedet for at overtage eksisterende TeeBox. Der 

blev vist eksempel på et hus med 2 baner og 

lounge i samme hus. 

 

 

C2. Opdatering af 

hjemmeside v/SEH 

Hjemmesiden gennemgås for ”gammelt” materiale. 

Der tænkes over nyt layout  

 

HK 

D. Turneringsudvalg 

v/LDH 

 
 

D1. Orientering om 

status i 

turneringsudvalg 

Orientering om indholdet på turneringsplanen. Der 

laves igen i år også slagspilsmesterskaber – både 

brutto og netto. Der spilles torsdag og lørdag, så så 

mange som muligt kan være med. 

 

Datoerne genovervejes 

 

LDH 

E. Sponsorudvalg v/MT   

E1. Orientering omkring 

status på 

sponsorerne i 

klubben 

 

Der er lukket en del aftale også med flere nye 

sponsorere. 
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E2. Orientering omkring 

sponsorer til 

Golffestival 

 

Der er 4 dage der er sponsor på og 3 dage der 

mangler sponsorat. 
 

F. Frivillige v/PON   

F1. Peer har fremsendt 

følgende 3 forslag, 

som er vedlagt 

indkaldelsen. 

F1. Forslag til opslagstavle (kan sagtens være 

anderledes, bare vi får placeret den rigtigt). 

 

F2. Skema til oprettelse af opgave (skal bare være 

A5 eller A6), hvis der er andre som skal kunne 

oprette opgaver, så kommer de bare på listen. 

 

F3. Vejledning til "Frivillige opgaver" skal være 

synligt ved opslagstavle. 

 

PON 

5. Økonomi v/CS   

A. Økonomisk overblik   

A1. Regnskab per 01-

01-2023 (4 måneder) 

CS redegjorde for regnskabet. Regnskabet følger 

budgettet – hvilket er ensbetydende med, at 

likviditeten fortsat er stram. 

 

 

A2. Likviditet situation til 
juni? 

Likviditeten frem til juni ser bedre ud end samme 
periode sidste år. 
 

 

B. Medlemstal v/ BJ   

B1. Medlemsopgørelse BJ har før mødet rundsendt medlemstal som blev 
drøftet på mødet. 
 
Lille stigning i forhold til sidste år – så det ser 
foreløbigt godt ud. 
 

 

B2. Status på restancer  (Liste udleveres på møde og afleveres igen på 
mødet) 
 
Det er besluttet, at der hvis der ikke er en aktiv 
afdragsordning – der bliver overholdt – inddrages 
spilleretten øjeblikligt. Der fokuseres i sekretariatet 
på at inddrive alle restancer. 
 

CV 

6. Golffestival. v/LDH   

A1. Status på 
Golffestival fra 
arbejdsgruppen. 

Gennemgang af gruppens arbejdskalender. 
Der laves markedsføring via de omliggende 
golfklubber og via regionsgolf. 
 

 

7. Regionsgolf og 
turneringsgolf V/LDH 

 
 

A1. Drøftelse om hvad vi 
vil med Regionsgolf og 
turneringshold i DGU. 
 

Der blev udover LDHs oplæg drøftet en 

handicapgrænse og kommunikationen om denne. 
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Der uddeles ikke greenfee billetter i forbindelse 

med Regionsgolf. 

 

Det overvejes om det skal være muligt at købe sit 

eget hold til Regionsgolf. 

 

LDH ligger op til en drøftelse af vores 

fremadrettede deltagelse i DGU-golf, og hvad vil vi 

med det. 

 

LDH laver et oplæg til rammer om fremtiden – til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDH 

8. Greenkeeper 

punkter 

 
 

A1. Leasing Fyn 

fremadrettet 

Gennemgang af de leasingaftaler vi har på vores 

maskinpark. HHH laver et oplæg på fremtidige 

investeringsbehov – must have og nice to have 

 

HHH 

A2. Flyer Mogenstrup (Vedlagt til gennemlæsning) – Rigtigt god flyer der 
omdeles – Stærkt tiltag! 
 
Oplæg tilrettes efter konstruktiv feedback fra 
bestyrelsen. 
 

 

HHH/CV 

A3. Affaldsordning HHH har været til møde om den nye 
affaldsordning. Der laves en aftale med et 
renovationsselskab, for at vi kan overholde loven. 
 
Pris ca. 24.000,- kr. 
 

HHH 

A4. Hjertestarterkursus HHH Indhenter priser på et hjertestarterkursus og 
planlægger kursus ca. hvert 2. år for 
medarbejderne (og fylder op med medlemmerne) 
 

 

A5. Frugtordning HHH undersøger – men en god ide 
 

 

A6. Målsætning og 

Baneudviklingsplan fra 

vores nedsatte gruppe 

 

HHH gennemgik planen for banen. Bestyrelsen 

roste arbejdsgruppen for et solidt stykke 

arbejde og for at vi nu har en plan for 

vedligeholdelse og udvikling af banen. 

 

Planen kommunikeres ud med ét hul hver 3 

dag på hjemmesiden m.v. 

 

 

 

 

HK 

A7. Generelt om banen 

gennem vinteren og til 

nu 

 

Banen er klar til spil – så snart banen er tørret op. 
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A8. Second Sun Der laves en forsøgsordning med spejlbelysning af 
green 3. Formålet er at give græsset på green 
mere lys. Forsøget foregår i 6-7 uger i foråret. Her 
vil der være placeret nogle store spejle mellem 
Teested 4 og 7. 
 

 

12. Eventuelt   

 Næste møde er 20-03-2023 kl. 18:30  

 

 


