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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 12. juni 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS) Afbud
  

 Jørren Kjær (JK) Afbud 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Klaus Augustinus (KA)  

Christian Brangstrup (CB) 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -31.5  
JB/MT gennemgik regnskabsoversigten for perioden. 
Regnskabet viser at vi på nuværende tidspunkt er godt med på stort set alle indtægtsområder. 
Alle udgiftsområder ligger, når der er korrigeret for periodeforskydninger, en smule bedre end budgettet. 
Samlet giver det et resultat, der er bedre end budgetteret, men det er ikke unormalt for tidspunktet på året. 
  

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT forespurgte til bestyrelsesmedllemer og suppleanters medvirken ved årets forkælelsesturnering. 
CB, KA og NE er forhindret på dagen, mens alle andre deltager. 
Vores campingvogn er solgt til den pris, vi selv har givet for den, og den har skabt stor 
opmærksomhed på godt og ondt. 
5 ud af vore 10 nye bænke er solgt/sponseret (kr. 1.500 incl. navneskilt privat/erhverv). Der er 
således stadig 5 til salg. 
Husk Sillebro Cup d. 1/9. Der skal tages action på invitation i nær fremtid. Vi overvejer en ”hole-in-
one-præmie” i form af en bil. Jørgen tager fat i de bilforhandlere, der er tilknyttet klubben, og hører 
om deres interesse for at sponsere dette. MT tager fat i forsikringsselskabet og får en pris, som vi 
mener er på ca. kr. 2.500. 
Vi har 2 ansøgninger ude på tilskud til aktiviteter, herunder Snaggolf. 
Vores erhvervsnetværk kører fortsat godt, selvom vi godt kunne tænke os 5-10 medlemmer mere for 
at gøre det mindre sårbart. Næste møde d. 15/6, hvorefter der er sommerferie, ogd er startes op igen 
d. 24/8. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
PB orienterede om banens status. 
Banen generelt er meget udtørret og specielt fairways, hvor vi ikke har vandingsmulighed, er 
næsten helt gule. Teesteder, forgreens og greens vandes om natten. 
Venstre første fairway bunker på hul 10 er under ombygning, så den høje jordvold bag 
bunkeren flades ud. Dette gøres dels for at gøre det muligt at vedligeholde et pænt udtryk og 
dels for at gøre den mere spilbar. 
   

- Begynderudvalg 
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Der er rigtig godt gang i de nye golfere.Der er i år mange nye, der prøver kræfter med 
golfsporten, og det mærkes tydeligt i udvalget. Der arbejdes ihærdigt for at få de nye golfere 
hurtigt og sikkert igennem begynderforløbet. 
Mandagsturneringerne er kommet godt i gang. Der er typisk omkring 30 deltagere hver 
mandag. 
CB kommenterede på overvejelserne om at droppe åbent hus dagen sidst i juli, som blev 
drøftet på bestyrelsesmødet i maj. CB mener godt vi kan nå at uddanne nye begyndere fra 
åbent hus dagen, inden udvalget stopper for sæsonen medio oktober. CB har drøftet dette 
med Hverveudvalget, og det er besluttet at fastholde åbent hus dagen, da vi stadig mangler 38 
nye for at nå målet på 100 nye i år. 
  

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt og Preben Pedersen har ryddet jorden bag ved bagladen, så der nu er klar til 
lægning af gulv og opbygning af simulatorrummet. Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud 
på lægning af flisegulv, da dette er en tung og stor opgave. JB indhenter tilbud. 
 

- Frivilligudvalg 
Den nye ladvogn til brug af de frivillige er klar og erstatter den gamle 3-hjulede, der konstant 
var i stykker. Den 3-hjulede er solgt. 
 

- Handicapudvalg 
Der har i den sidste måned været lavet 2 manuelle opreguleringer af handicap, begge på grund 
af sygdom. 
 

- Hverveudvalg 
Hverveudvalget arbejder løbende på tiltrækning af nye begyndere, og den sidste måned har et 
nyt projekt været afprøvet med stor succes. Der annonceres på Facebook med budskabet, at 
man ved kontakt til klubben kan komme ud og prøve golfspillet sammen med et medlem. 
Kampagnen har kørt i godt 14 dage, og der er allerede 7, der har taget imod tilbuddet, og alle 
har indmeldt sig som begynder, så dette fortsætter hen over sommeren, og de næste 3 uger 
også med annonce på forsiden af Hornsherred lokalavis. 
Herudover arbejdes der med klargøring til åbent hus dag den 29. juli. 
 

- Juniorudvalg 
NE orienterede om sommerplanerne for juniorudvalget. Der afholdes sommercamp i uge 32. 
Vi har et hold af juniorer, der deltager i hulspilsturneringer, og derfor er der brug for 
undervisning i hulspilsregler. NE tager kontakt til Parkhøj for at høre, om regeludvalget kan 
påtage sig denne opgave. 
   

- Kommunikationsudvalg 
Udvalget har udsendt pressemeddelelse om Damedagens Åbent Hus dag til lokalavisen og 
Hornsherered Lokalavis. Udvalget står også for den praktiske del af annonceringen på 
Facebook i forhold til hverveudvalgets kampagne. Kampagnen er nået ud til knap 2000  
personer, og 47 har klikket på annoncen og læst mere, og dette for en pris af kun kr. 200,-. 
  

- Ordens- & Amatørudavalg 
Der har ikke været sager til behandling 
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- Sportsudvalg 

Elite træningen om mandagen har flot deltagelse, og det fungerer godt. 

Inden sæsonstart mistede vi som tidligere nævnt 2 af vores elitespillere, Nicolai Cetti, der 

skulle være træner på The Scandinavian, og Patrick O’Neill skulle være trænerelev i Mølleåens 

Golfklub. Dette har betydet, at vore 1. hold er blevet suppleret med spillere fra 2. holdet. 

Målsætningen for 2018 for 1. holdet er nu, at vi bliver i 2. division. 

KA opfordrer til større opbakning fra medlemmer til 1. holdets kampe. Det er meget seværdig 

golf. Der udsendes Nyhedsbrev herom. 

    

 

  

3. Sekretariatet 
Vi har problemer med, at medlemmer og gæster putter papir fra håndklæderullerne i toilettet, hvilket gør at 
de stopper til. Vi opsætter skilte på toiletterne med orientering om, at dette ikke må forekomme. 

 
4. Eventuelt 

a. KA forespurgte til handicapregulering for mandagsturneringerne. 

b. JN orienterede om Damedagens Åbent Hus dag, der blev afholdt den 7. juni. 74 spillere, heraf 24 

gæster fra 11 andre klubber, havde en fantastisk dag i Frederikssund. 


