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Referat fra bestyrelsesmøde (pr. tlf. pga. risiko for corona smitte). 
Tirsdag, den 14. april 2020, kl. 17.00 - Telefonmøde 
 
Deltagere Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.3.2020 
JB fremlagde regnskabstal for perioden, og tallene ser lige nu pæne ud, hvilket primært skyldes, at vi ikke ser 
påvirkningerne af Covid-19 krisen, før regnskabet for 2. kvartal er klar. 
 

2. Forventninger til regnskabet for 1. halvår 
(JB) Regnskabsforventningerne til 1. halvår er fortsat, at vi kommer til at mangle omkring kr. 400.000,- i 
indtægter, dels fra greenfee, turneringer og SGO ordning og dels fra manglende nye begyndermedlemskaber 
og deraf senere medlemsindtægter. 
 

Vi følger selvfølgelig tallene tæt og vil gøre alt, hvad vi kan for at finde besparelser andre steder, men samtidig 
under hensyntagen til at det ikke går ud over hverken kvaliteten af banen eller oplevelsen ved at komme i 
klubben. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Erhvervsnetværkets møde i marts måtte vi aflyse på grund af forsamlingsforbuddet, men i april vil vi 
forsøge at gennemføre mødet som et online møde. Dette dels for at give vores netværksmedlemmer 
muligheden for at afprøve online møder og dels for at mødes og give en status på, hvordan livet går i 
de enkelte virksomheder i disse tider. 
De aktuelle ændringer og konsekvenser som følge af DGUs ændrede anbefalinger blev vendt. Der har 
på det seneste været lidt ”heftig” og udfordrende kommunikation på vores vores Facebookside i 
forhold til corona håndteringen. Tak for tålmodigheden. 
Det er også en hård tid for vores restauratør. Vi håber, alle vil støtte op om Frank, når restauranten 
åbner igen, ligesom klubben også har støttet lidt. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Siden den 18. marts har vi kun haft 3 greenkeepere på arbejde: Morten og Philip fuldtids og 
Henrik 9 timer om ugen. De resterende 3 mand har været hjemsendt med lønkompensation, 
så der er gjort en ekstraordinær indsats fra Morten, Philip og Henrik for at få banen klar til 
åbning.  
Fra tirsdag den 14. april er vores 2 sommermænd, Anders og Hans Henrik,  igen på arbejde, og 
vi er nu i gang med de mange opgaver, der har måttet vente. Fra 4. maj er også Søren tilbage 
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på værkstedet 2 dage om ugen og herudover starter vores nye fleksmedarbejder, Michael, 3x5 
timer om ugen, som kompensation for at Søren går ned i tid. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget afventer muligheden for, at vi kan samle begynderne igen og gennemføre 
træningsprogrammer, onsdagsmoduler og mandagsturnering. 
Vi prøver dog i mellemtiden med små hold af op til 4 personer som erstatning for vores 
normale træningshold på 9 personer. JB kontakter Peter Thomsen for en aftale. 
 

- Frivilligudvalg 
Et lille hold af de frivillige arbejder stadig med hjælp til opgaver omkring klubhus og banen, 
blandt andet med beskæring/fældning og med klargøring af out of bounce pæle m.v. 
 

- Hverveudvalg 
Hverveudvalgets aktiviteter er stort set sat i stå, da vi ikke kan samle nye golfspillere som 
planlagt. De hverveaktiviteter, der blev igangsat inden Covid-19 krisen, er dels gennemført og 
dels udskudt, til det giver mening at markedsføre klubben over for nye goldspillere igen. 

 
- Juniorudvalg  

Juniorudvalget afventer også muligheden for at samles igen. 
  

- Sponsorudvalg 
Det er p.t. stort set umuligt at lave nye sponsoraftaler, da næsten alle virksomheder er ramt på 
omsætning og indtjening på en eller anden måde. 
 

- Sportsudvalg 
Regionsgolf  
Regionsturneringen afventer start, men vi håber at komme i gang senest medio maj. 
 

- Turneringsudvalg 
Parmatch 
Der er kommet flere tilmeldinger til parmatchen, der i år forventes gennemført, så snart det er 
muligt. Her samles der jo ikke flere end 4 spillere ad gangen, så med god afstand og uden at 
bytte scorekort kan den måske igangsættes inden længe. 


