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Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt pr. tlf. pga. risiko for corona smitte. 
Tirsdag, den 17. marts 2020, kl. 17.30 - 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 1.1-29.2.2020 
JB fremlagde regnskabet for perioden. Regnskabet viser et resultat, der er lidt bedre end budgetteret, men en 
del af det er forskydninger i indkøb. 
 

2. Forventninger til regnskabet for 1. halvår 
Med udgangspunkt i den nuværende situation, hvor vi ikke kan åbne banen for normalt spil og for vores 
turneringer, må vi forvente, at vi mister en del af de budgetterede indtægter i de næste 3 måneder, i alt op til 
ca. kr. 450.000,- fordelt på nedenstående grupper, idet det dog er under forudsætning af vores medlemmer 
støtter op om klubben og betaler deres sædvanlige kontingent. 
 

- Manglende greenfee indtægter kr. 200.000,- 
- Manglende buggy udlejning kr.   55.000,- 
- Færre indtægter fra SGO ordningen kr.   32.000,- 
- Mindre indskud fra begyndermedlemmer kr.   30.000,- 
- Færre turneringsindtægter kr.   24.000,- 
- Manglende kontingenter fra nye medlemmer kr. 110.000,- 

 
Så det er essentielt, at klubbens medlemmer bakker op og indbetaler deres kontingent som sædvanligt. 
Vi følger situationen tæt og vil løbende se på, hvor vi kan spare på udgifterne. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Efter best.mødet: Klubben er lukket ned pga. risiko for smitte.De mange planlagte møder og 
aktiviteter er aflyst indtil videre. Banen vil blive passet, så vi kan åbne med næsten øjeblikkelig varsel, 
når det tillades. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Greenkeeperne er godt i gang med at gøre banen klar til åbning med sommergreens, som vi 
håber på at åbne fredag eller mandag. I mellemtiden blev klub og bane så lukket efter 
anbefaling fra DGU, foranlediget af statsministerens opfordring. 
Greenkeeperne har gjort den nye oplagringsplads klar. 
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- Begynderudvalg 
Begynderudvalget ved CB udsender besked til alle igangværende begyndere om, at vi udsætter 
opstart af begynderaktiviteterne, foreløbig til medio april, men med risiko for yderligere 
udsættelse. Alle begyndere får selvfølgelig deres begynderperiode forlænget tilsvarende. 

 
- Frivilligudvalg 

Birgit og Inger Margrethe har ordnet de nye stole i restauranten, så de nu står flot og bare 
afventer på, at der igen må serveres mad. 

 
- Hverveudvalg 

Vi har i år planlagt og delvist gennemført de måske største markedsføringsaktiviteter 
nogensinde for at skaffe nye medlemmer, men med udgangspunkt i den nuværende situation, 
har JB udskudt den kampagne, der skulle begynde 1.4. indtil videre til 1.5. 
Alle andre aktiviteter vil tilsvarende blive udskudt, men gennemført senere. DGU og vi håber 
stadig, at vi kan gennemføre Golfens dag 2020 den 26. april. 

 
- Juniorudvalg 

Juniorudvalget har også måtte udskyde deres aktiviteter.Der var en dialog omkring 
snitfalderne mellem junior- og sportsudvalg ifm. flere juniorers deltagelse på eliteholdene. 

   
- Sponsorudvalg 

Sponsorudvalget har næsten gentegnet alle aftaler for 2020 samt fået nogle nye. 
  

- Sportsudvalg 
Sportsudvalgets opstartsmøde er udskudt indtil videre.   
 
Regionsgolf  
Regionsgolf Danmark har ikke på nuværende tidspunkt meldt ud, hvad de gør med Regionsgolf 
turneringen. 
 

- Turneringsudvalg 
Turneringsudvalget har aflyst åbningsturneringen og vil se på, om vi kan gennemføre den på et 
senere tidspunkt. Vi skal huske at tilmelde os KIK´erne, så der er flere deltagere, når vi engang 
kommer i gang. 

- Sekretariatet 
Lige nu arbejder vi en ad gangen på kontoret, og kontakt til sekretariatet kan alene ske ved 
telefonisk henvendelse. Hvis rullegardinet er trukket op ved vinduet, kan vi betjene der. Efter 
mødet er det aftalt, at der kun be,mandes i yderst begrænset omfang indtil videre, ogg 
telefoner betjenes hjemme fra (Jørgen). 
 

4. Eventuelt 


