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Dagsorden      
     

1. Regnskab -> 30.9 og budgetforecast for året   
JB genemgik regnskabet for perioden 1.1-30.9 samt forecast for 1.10-31.12, der i alt viser et forventet resultat 
før afskrivninger på kr. 465.000,- eller kr. 250.000,- bedre end budgetteret. Der er dog enkelt poster, der kan 
forskyde resultatet i både opad og nedadgående retning. Da vi bruger ca. kr. 750.000 på afdrag på 
ejendomslånet i år, er der negativ likviditetsvirksning på trods af det tilfredsstillende resultat. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Vi har været værter for det halvårlige erfagruppemøde for de 18 nordsjællandske golfklubber. 

Der var ikke meget nyt, men vi hart tidligere hentet god inspiration i dette forum, ligesom vi et 
par gange har stået stærkt overtfor DGU, når vi er 18 sammen. De andre klubber tager først 
propper op fra greens nogle uger senere end os, så det vil vi også gørefremadrettet. Væksten i 
græsset må dog ikke været gået i stå pga. kulde. 

- Dorthe og Ebbe har valgt at trække sig som ansvarlige for parmatchturneringen. Det er vi 
utrolig kede af. Vi er dog dybt taknemmelige for den kæmpe indsats de har gjort for klubben 
på bl.a. dette område i årevis. Vi skal derfor have fundet en eller et par, der vil tage over. 

- Der er deadline for input til klubblad d. 25. oktober. 
- Vi skal indenfor de kommende måneder have set på, hvordan vi skal disponere strategisk i 

forhold til klub, bane og økonomi. 
- Vi benchmarkede kontingentniveau for de forskellige medlemskategorier mod de ca. 10 

nærmeste klubber og kunne konstatere, at vi er markedskonforme. Beslutningen er 
umiddelbart, at satserne skal fastholdes. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
JB fremlagde forslag til drøftelse vedrørende banepleje 2019+. Grundlaget for udarbejdelse af 
en baneplejeplan er, at bestyrelsen på et møde drøfter og tager stilling til: 
 

a. Hvilken type bane klubben skal have 
b. Hvilken kvalitet banen skal være i under hensyntagen til økonomiske muligheder 
c. Hvordan banen skal fremstå i forhold til den visueller oplevelse 

 
Når bestyrelsen har defineret disse punkter, overtager baneudvalget det videre forløb og 
udarbejder en overordnet plan for krav og ønsker, som præsenteres for Greenkeeperne, der 
hereftef kommer tilbage med en vurdering af, hvad der i henhold til det bestående mandskab 
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og maskinel er muligt, og hvad det kræver for at opfylde alle krav og ønsker, herunder både 
bemanding og udstyr. 
Herefter vurderer bestyrelsen igen og tager endelig stilling til en konkret plan. 
 
Forslag: Lille skilt på flagstangerne med info om opretning af nedslagsmærker, monteret med 
velcro, så de kan tages af og sættes på med mellemrum. 
Forslag: Frivillige ambassadører, gerne flere pr. hul, der hver især får ansvaret for, at et hul 
fremtræder pænt og i ordentlig stand. 
Ønske om at teestedets længdemærker (på teestedet) frigøres, så det er synligt. 
Ønske om nye og bedre skilte til banen fra teested til adgangsveje. 

 
- Begynderudvalg 

CB orienterede om begynderudvalgets sæson, der nu er slut for i år. 
Bagmærkematchen blev gennemført søndag den 14. oktober med deltagelse af 56 spillere. 
Der har hen over året været usikkerhed omkring begyndermapper, hvor informationen til de 
nye golfspillere af en eller flere årsager ikke er nået korrekt frem til spilleren. Dette 
gennemgåes og forsøges ændret til sæsonen 2019. 
 
Det blev besluttet at gennemføre en middag for klubbens nye medlemmer i løbet af november 
måned. JB og CB fastsætter dato og udsender invitation. 
 
CB deltager på mødet mellem JB og Poul Laulund vedrørende Klub37+ for sæsonen 2019, 
torsdag den 25. oktober kl. 08.30. 
 

- Bygningsudvalg 
Simulatorrummene er ved at være færdig, og vi håber på at kunne flytte begge simulatorer til 
vores nye lokation med udgangen af oktober. Tak til Henrik Helt for en helt utrolig stor indsats. 
 
Vi har fået ny vicevært, Christian Christiansen, som vil være at finde i klubben hverdage 
mellem kl. 07.00 og 11.00. Christian står for den daglige rengøring, opsamling af 
drivingrangebolde og diverse vedligeholdelsesopgaver. 
 

- Frivilligudvalg 
Der er stadig godt gang i de frivillige, og der er mange opgaver der løses løbende. 
Bunkerudvalget vil gerne have en kantklipper, og det blev aftalt, at JB får yderligere 
information om model og pris, hvorefter det undersøges med greenkeeperne. 
Bestyrelsens er positiv over for investeringen. 
 
Der er et ønske om udplantning af flere træer på banen, som en fortsættelse af de tidligere 
udplantninger. IMS undersøger mulighederne. 
 

- Hverveudvalg 
Jørren Kjær overtager efter aftale formandsposten for hverveudvalget, og fortsætter det gode 
arbejde Jytte Rudolph har sat i gang for 2019. LS fortsætter i udvalget. 
 

- Juniorudvalg 
Også for juniorudvalget er sæsonen slut, men i stil med tidligere år fortsætter andre aktiviteter 
hen over vinteren.  
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NE orienterede om udvalgets aktiviteter, herunder nordbaneturneringen der er afholdt og den 
igangværende junior camp i efterårsferien. 
 
Udvalget kigger på hvad de kan lære af det år der er gået, og hvordan der kan skabes en bedre 
kontakt til juniorernes forældre. 
 
I samarbejde med Carina (DGA) arbejdes der på at få skolegolf på programmet, men i forhold 
til de tidligere skolebesøg, så med deltagelse allerede fra 8-9 års alderen. 
   

- Kommunikationsudvalg 
Der mangler stadig en formand til udvalget, og MT taler med et emne til posten. 
  

- Regeludvalg 
Bestyrelsen ønsker fastsættelse af datoer for undervisning af klubbens medlemmer i de nye 
golfregler, der træder i kraft 1.1.2019. Kurserne ønskes gennemført, så medlemmerne er klar 
til 1. januar 2019. JB kontakter formanden for udvalget. 

  
- Sportsudvalg 

Thomas Lundqvist har overtaget posten som formand for sportsudvalget efter Klaus 

Augustinus. 

En af de ting der arbejdes på frem mod 2019 er mere synlighed af elitespillerne over for  

klubbens medlemmer, herunder deltagelse i klubmesterskaberne. 

 
Der arbejdes mod et nyt træningskoncept, hvor der bliver plads til 2. holds- og de bedste 

junior spillere. 

 

Klubben deltager i 2019 med hold i 3. og 5. division. 

 

Fra 2019 skabes der fra DGU en kvalifikationsrække til Senior-, Veteran- og 

Superveteranrækkerne, som tidligere lå i Regionsgolf regi. Vi deltager med et 

kvalifikationshold i Senior rækken. 

Ansvaret i klubben for kvalifikationsrækkens seniorhold fortsætter i Regionsgolfens regi, hvor 

Jørren Kjær er tovholder. JK meddeler budgetforventninger til KA, der sammen med Thomas 

Lundqvist færdiggør budgetønsker til JB senest den 31.10.2018. 

 

JB tilmelder holdet til DGU 

   

3. Sekretariatet 
a. Golfspillerne i Centrum 

JB foreslog, at vi droppede GiC, da vi ikke udnyttede de muligheder der er i systemet, hvilket førte til 
en del drøftelser, som endte med, at vi tager et år mere, hvor vi kigger dybere ind i resultaterne fra 
systemet og anvender dette sammen med udvalgsformændene til at forbedre os der, hvor der er 
behov for det.  
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b. Medlemstal 2018/2019 – Økonomi 
JB havde udarbejdet en oversigt over medlemsantallet pr. 1.1.18, 30.9.18 og pr. 1.1.19. 
Pr. 1.1.18 havde vi i alt  818 medlemmer, heraf 486 fuldtidsmedlemmer 
Pr. 30.9.18 havde vi i alt  895 medlemmer, heraf 520 fuldtidsmedlemmer 
Pr. 1.1.19 har vi i alt 797 medlemmer, heraf 526 fuldtidsmedlemmer 

 
Vi har således i løbet af året fået 77 nye medlemmer, men mister pr. 1. januar 2019 i alt 98 
medlemmer. 
En afgang på 98 medlemmer er svarende til andre klubbers afgang i % af medlemstallet. Ifølge DGU er 
et tal omkring 10 % et forventeligt resultat.  
Det, vi skal fokusere på, er nettotallet, og her mister vi medlemmer. Det kan vi kun ændre på ved at få 
flere nye medlemmer til at spille golf. Vi håber derfor, at alle medlemmer fortsat vil gå ud og hverve, 
ligeso, klubben vil igangsætte aktiviteter i 2019. 
 

c. Restaurant Egelunden 
Bestyrelsen drøftede klager fra nogle medlemmer. Henvendelsen blev taget til efterretning, og vi vil 
tage en dialog med restauratøren, så vi kan undgå dette. 
 

4. Eventuelt 

a. Afbud fra CB til bestyrelsesmødet den 13.11 

b. NE ønskes lys i det overdækkede område på drivingrange 

c. KA ønsker en klubpolo til brug for både elite og medlemmer.JB vil se på dette til sæsonen 2019 

d. HUSK alle medlemmer at melde dig til årets julefrokost, som afholdes i restauranten fredag d. 14. 

december 


