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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Mandag, den 21. august 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)  

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

Christian Brangstrup (S) (CB) 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -31.7 og budgetforecast for året.  
JB gennemgik regnskabet for perioden 1.1-31.7. Regnskabet viser et pænt resultat, der er bedre end 
budgettet. JB gennemgik budgetrevisionsskemaet for hele året med forventninger til indtægter og 
omkostninger for året som helhed, og også her forventer vi at resultatet vil være lidt bedre end budgettet, på 
trods af at vi har måttet nedsætte forventningerne til greenfee indtægterne på grund af den meget tørre og 
varme sommer, som desværre har holdt mange væk fra golfbanerne.  
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Den forestående Sillebro Cup blev drøftet, herunder ”Hole in one-præmien”, som formentlig er 
årsagen til den store tilmelding i forhold til tidligere. 
Den forestående sponsorturnering blev ligeledes drøftet. 
Der inviteres tilUdvalgsturnering i nær fremtid´. 
Det er positivt som juniorerne efterhånden bliver en større og større del af klubben, herunder at de 
deltager i klubmesterskaberne. 
Det er besluttet at investere i nye udslagsmåtter til både Nordbanen og driving range. 
Erhvervsnetværket kører planmæssigt, selvom vi gerne så det vokse lidt. Vi er i overvejelse om at 
stoppe samarbejdet med vores operatør og selv overtage administrationen. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg (PB) 
Siden begyndelsen af maj har vi stort set ikke fået regn, hvilket har bevirket en meget tør og 
hård bane, som på trods af stort set intet græs på fairway, har fået megen ros af vores gæster. 
Vi skal have eftersået vores fairways, så vi får et tættere græstæppe, hvilket kan være 
medvirkende til at mindske mængden af ukrudt (mælkebøtter og kløver). 
Baneudvalget er blevet suppleret med Vaugn Skjold Jensen. 
 

- Begynderudvalg (CB) 
Mandagsturneringerne er kommet rigtig godt i gang, og der er en pæn deltagelse fra både 
begyndere og øvede. 
Der er kommet rigtig mange begyndere, og det er dejligt at se, hvor aktive de er. 
Begynderudvalget mangler et par udvalgsmedlemmer, så hvis der er nogen der har lyst, så 
bare tag fat i Christian Brangstrup. 
Nogle af begynderne har ikke afhentet deres begynderkuverter i sekretariatet. Det blev aftalt, 
at sekretariatet kontakter disse igen for at sikre sig, at de får kuverterne. 
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Out of Bounds pælene bag ved green på hul 18 ønskes flyttet bag ved buskene, hvor de p.t. 
står foran buskene. Det blev ikke endeligt vedtaget. 
 

- Bygningsudvalg (JB) 
Henrik Helt er godt i gang med det store arbejde med opbygning af simulatorrummene, og han 
har fået lidt hjælp af en af vores greenkeepere, Kasper, men han kunne rigtig godt bruge en 
eller to hjælpere til færdiggørelsen, da det er for besværligt at stå med alene. Så hvis du har 
skruet hænderne rigtigt på og har lyst og tid til at give et nap, så tag fat i enten Henrik eller 
Jørgen på kontoret. 
 

- Frivilligudvalg (IMS) 
De frivillige har været aktive hen over hele sommeren, men specielt vandingsholdet har haft 
travlt, og de har kørt mange 1000 liter  vand ud til vores planter og træer. 
  

- Hverveudvalg (JB) 
Hverveudvalget har haft travlt med flere åbent hus arrengementer, hvilket har resulteret i 
mange nye begyndermedlemmer. 
Hverveudvalger er også allerede i gang med planlægningen af hvervekampagner for 2019, og 
der kommer til at ske mange spændende tiltag, både gamle afprøvede og nye. 
Da begynderudvalget ikke har mulighed for at stille med hjælpere til 7-ugers forløb, er det 
besluttet kun at markedsføre 3 måneders forløbet i 2019. 
 

- Juniorudvalg (NE) 
Juniorudvalget har gennemført den årlige sommercamp med stor succes. Kirsten Drefeld og 
Vera Kirketerp var tovholdere på opgaven og var godt rrætte efter arrangementet. 
 

- Sportsudvalg (KA) 

Efter weekendens kampe må vi konstatere, at selv om vores spillere spillede på et meget højt 

niveau, var det ikke nok til at forblive i 2.  og 4. division, så fra 2019 spiller vi i 3. og 5. division 

samt en kvalifikationsrække. 

Tankerne går på at lave en lidt større bruttotrup fra 2019, hvor også nogle af vores dygtigste 

juniorspillere deltager. 

Målsætningen er at stræbe efter en tilbagevenden til 2. og 4. division fra 2020. 

 

- Turneringsudvalg (JK) 

Udvalget mangler et par medlemmer, så hvis du har lyst til at møde nye mennesker, så tag fat i 

Lars Gredsted (formand for turneringsudvalget) og få en snak om, hvilke opgaver der er tale 

om. 

Super Six turneringen, der blev afholdt primo august, var på trods af få tilmeldinger en stor 

succes, og det forventes, at turneringsformen fortsættes i 2019. 
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3. Eventuelt 

a. paragolf turnering den 13.7.19 

Vi er blevet spurgt til afholdelse af en parasport turnering den 13. juli 2019. Turneringen vil bestå af 

30 gæster med en eller anden form for handicap og 30 klubmedlemmer. Det blev aftalt, at vi er 

positive, men JB skulle lige undersøge lidt flere detaljer, før vi sagde endelig ja. 

b. Skilt ved indfaldsveje der henviser til golfklubben.  

JB tager igen kontakt til kommunen og ser, om vi kan få lov. 

c. Minigolfbane 

Der er kommet et forslag til anlæggelse af en minigolfbane på græsstykket ud mod amtsvejen, som 

alligevel står ubrugt. JB undersøger muligheder og priser, hvorefter idéen tages op igen. 

 


