
Mødereferat af Medlemsmødet den 12. september 2013. 

  

Ad Andelene: 

Der var en klar enighed blandt de fremmødte om, at vi skulle se at få fjernet bestemmelsen om udbetaling af 

andele ved død, også selvom den passus er udsat til efter 2016. 

Man vil udbrede budskabet, og vi vil se om det er muligt, at få den fjernet allerede til kommende 

generalforsamling. 

  

Ad Frivilligt arbejde: 

Man var stadig enige om, at det bør være muligt, og i øvrigt en god vej at gå for vores klub, at få aktiveret 

medlemmerne til at deltage i forskellige projekter til gavn for klubben udover det, som allerede er sat i gang. 

Lørdags og søndags rengøringen varetages midlertidigt af John og vores vicevært, men på længere sigt er 

der stadig mulighed for at melde ind og deltage her. 

Der laves i Husudvalget en revideret liste over ”Projekter”, som vil blive sat i udbud blandt medlemmerne. 

Det blev understreget, at arbejde, som medlemmerne kan lave, ikke blot er for at fritage det faste personale, 

men for at få ekstra opgaver løst uden at skulle betale en masse penge til betalt arbejdskraft udefra.  

  

Ad Økonomi: 

Formanden redegjorde for situationen efter den halvårlige budgetrevision. Det ser bedre ud, og det 

underskud, der er budgetteret, forventes reduceret væsentligt. 

Grunden er blandt andet store besparelser i greenkeeperarbejdet og staben, samt selvfølgelig tilgange af 

nye medlemmer. 

Herudover sparer vi en del penge på slåning af rough, da vi har indkøbt maskinel(af ældre dato, men i god 

stand), som kan klare den opgave med at klippe, samle sammen og presse. Der skal blot være nogle, som 

kan køre en traktor og vil være med i den opgave. 

Kontingent blev drøftet, og det blev konstateret, at bestyrelsen ikke generelt påregner at hæve kontingentet. 

Det blev også drøftet, om vi skal fjerne indskuddet helt ved næste generalforsamling. Det er en mulighed. 

  

Ad Nye medlemmer. 

Der var en drøftelse om hvad klubben kunne gøre bedre for at integrere de mange nye medlemmer. På et 

feedbackmøde med de nye medlemmer er kommet en række forslag, som klubben vil behandle.  

  

Det blev understreget fra et nyt medlem, at Begynderudvalget og de, som har arbejdet med alle de nye 

begyndermedlemsskaber, har gjort et fortræffeligt og meget virkningsfuldt arbejde. 

Man foreslog, at ledelsen især skulle fokusere på fasen hvor begyndermedlemmerne er ved at være klar til 

at få golfkort og måske melde sig som fast medlem. Det er en vigtig fase både for begyndermedlemmerne 

og for klubben. 

Der blev også stillet forslag om en ekstra ”overgangsperiode” som opfølgning til den indledende 

begynderperiode, hvor de nye medlemmer stadig moniteres og guides.  

Der var ligeledes forslag om yderligere, særlige arrangementer for nye spilere i form af særlige turneringer 

og andre arrangementer med træning, regelinformation m.v.. 

Hvis en fast ”Mentorordning” kunne etableres, ville det også være en virkelig god støtte for integrationen af 

de nye medlemmer. 

  

Ad et Hjertesuk: 

Kommunikationsudvalget har stadig en tro på, at en forbedret dialog og aktiv, tværgående kommunikation 

mellem bestyrelse, udvalg og alle medlemmer vil være en gevinst for klubben. 

Gode ideer, udviklingsmuligheder, justeringer, forbedringer osv. vil komme frem til gavn for alle. 

Derfor opfordrede formanden for udvalget til, at mange ville møde op til møderne og komme med bidrag. Det 

er for dristigt at tro på, at når ikke ret mange vil deltage i møder eller debat på nettet, så er det fordi, alle er 

tilfredse med alt, og at der ikke ligger nye og gode ideer og gemmer sig hos medlemmerne. 

  

Ad ordet er frit: 

Forslag om, at vi fjerner de små skraldespande, der er på alle T-steder og erstatter dem men få, større 



affaldsspande opsat på strategisk vigtige steder. Evt. hvor der er boldvaskere og bænke.   

Grunden er at fuglene og vinden ”går i de eksisterende spande” og der er ofte papir, m.v. som flyder omkring 

disse. 

Hvis de kunne erstattes med færre ville det også være nemmere for greenkeeperne at slå græs. 

  

Prikling af Greens: 

Det blev foreslået at der blev gennemført en nærmere koordination mellem Turneringsudvalget og Green 

keeperen om prikling allerede når turneringsplanen udarbejdes. Forslaget overføres til Turneringsudvalget 

for drøftelse med Karl. 

Det blev foreslået, at advarslen på nettet om prikling tilføres informationer om, at greenfee i den forbindelse 

er reduceret (Måske halveret) så greenfeespillere ikke først opdager reduktionen, når de skriver sig ind, eller 

overhovedet ikke ser det.   

  

Det blev foreslået, at der blev gennemført etikette kurser kombineret med regelkurser for alle medlemmer, 

idet man havde en oplevelse af, at ikke kun de nye medlemmer havde nogle behov. 

  

Der vil blive indkaldt til endnu et medlemsmøde om ca. en måned. 

  

Mødet sluttede ca. 20.30. 

Leif Schunck 

  


