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Referat fra  bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 19. januar 2021, kl. 16.30  
(afholdt via Zoom) 
 
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. Turneringsplan 2021 (vedhæftet i mail) 
JB genemgik turneringsplanen, modtaget fra Lennart Mileheim. 
Udkastet fra LM indeholder mangler vedr. Klub37+, da der afventer korrektioner fra Poul Laulund. 
Datoer i de løbende turneringe rettes til. 
Turneringsplanen godkendes med korrektioner. 
 

2. Regnskab 2020 (fra bogføring) 
Regnskabet viser et positivt resultat efter afskrivninger på i alt kr. 565.901,36, men på grund af 
ekstrabetalinger til de indefrosne feriepenge for perioden 1.9.19 til 31.8.20, vil dette beløb blive reduceret i 
det endelige regnskab. Der forventes et overskud på ca. kr. 0,5 mio. hvilket svarer nogenlunde til ekstra 
indtægter ved nye medlemmer, afholdte arrangementer for potentielle medlemmer samt ekstra greenfee. 
De foreløbige regnskab med hensættelse blev godkendt, da det er tilfredsstillende og ca. kr. 400.000 bedre 
end  budget. 
 

3. Korrigeret budget for 2021 til endelig vedtagelse 
JB & PK har været igennem budgettet i henhold til aftale på sidste bestyrelsesmøde, og det endelige budget 
viser herefter et positivt resultat efter afskrivninger på kr. 46.259,64. Budgettet er baseret på et ”normalt” år 
for drift af klubben i 2021. 
Budgettet blev godkendt. 
 

4. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om rygter om, at vi skulle være udtrådt af SGO ordningen, hvilket kan afkræftes. Vi er 
stadig med i SGO ordningen med samme klubber som i 2020. 
 
Vores tidligere trænerelev, Joachim Pedersen forventes at fortsætte med at spille i klubben som en 
del af 1. holdet. Vi glæder os til at se Joachim i klubben. 
 
Klubbens erhvervsnetværk er udfordret af covid-19, idet vi ikke kan afholde netværksmøder, som vi 
plejer. Der laves dog virtuelle tiltag, der skal holde kontakten intakt. 
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Klubben har søgt støtte til opførelse af  fitting studio, og som tidligere nævnt har vi modtaget fuld 
betaling for materialer fra Brand af 1848 Fonden som støtte. Herudover har vi søgt Frederikssund 
Kommune om tilskud på op til kr. 189.500,- til udskiftning af vores nuværende oliefyr (fra 2002) til et 
Luft-Vand system. Endvidere har vi søgt Energistyrelsen om støtte til energibesparende aktiviteter på 
ca. kr. 14.000,-. 
 
MT nævnte de nye krav til udarbejdelse af kemiske APV rapporter. Dette er  en meget tung opgave, 
da vi har i omregnen af 90 produkter, der skal laves rapport på. MT bad JB om at tage kontakt til DGU 
for at høre, om de laver noget fælles for klubberne, da mange af produkterne går igen fra klub til 
klub. Ellers vil det være en næsten uoverskuelig adminoistrativ opgave. Jeanne og Inger Margrethe 
har tilbudt assistance. 
 

 Udvalg 
- Baneudvalg 

JB orienterede om at der lige nu arbejdes  med vinteropgaver på banen, herunder beskæringer 
m.v. Endvidere påbegyndes arbejdet med at lægge fliser i området mellem 
greenkeeperbygningen og juniorrum/gl. buggygarage snarest. 
 
JB og Morten Andersen begynder på arbejdet med Kemiske APV rapporter i de kommende 
uger. 
 
Der arbejdes videre på 5 års planen, hvor de ønskede foranderinger prioriteres i perioden 
2021-2025. Når alle har meldt ind (vi kan ikke holde møde på grunde af forsamlingsforbuddet) 
samler JB data og rundsender til både bestyrelse og udvalget. 
 
Gruppen, der arbejder med forslag til baneændringer, har ikke været samlet i en måneds tid 
og mangler nu kun at prioritere ideerne, hvor efter indstillingen skal sendes til baneudvalg og 
bestyrelse. JB rykker medlemmerne for denne prioriteringsopgave, som er individuel. 
 

- Begynderudvalg 
Anja Holm Petersen er udtrådt af udvalget, der i stedet kan byde Lone Moesgaard velkommen. 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt arbejder med opbygningen af det sidste lynshelter, og en 
byggetilladelsesansøgning på det nye Fitting Studio. 
 

- Frivillighedsudvalg 
Mindre arbejder i gang. 
 

- Handicapudvalg 
Som de fleste nok har set, så er det nye handicap system sat i drift, og det har for mange 
betydet et højere handicap fra 2021, og at alle runder mellem 9 og 18 huller, fremover skal 
afleveres hver gang man spiller. 
  

- Hverveudvalg 
Planlægning og aktivering af aktiviteter i 2021 fortsætter. 
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- Juniorudvalg  
Et par af vores juniorer har fået træning af Brian Amossen, og der er kun positive 
tilbagemeldinger. 
 

- Sportsudvalg 
MT orienterede om afholdt møde, hvor der var deltagelse fra udvalget, elitespillerne, 
regionsgolfen, juniorerne og vores træner Brian Amossen. På mødet blev forventningerne og 
betingelser til 2021 afstemt.  
Der afholdes nyt møde den 2. februar, hvor også JB deltager, og holdleder fra dameholdet, 
Merethe Skyum deltager også. 
  
Regionsgolf  
Der er tilmeldt 10 hold til regionsgolfen i 2021, og der er flere tilmeldte spillere i 2021, end der 
var i 2020. 
 

5. Sekretariatet 
Efter en vurdering af lejetilbuddet på flere buggy biler til udlejning, måtte vi konstatere, at tilbuddet ikke var 
så godt som oprindelig vurderet. Derfor blev det besluttet at indkøbe 2 buggies, så de er klar til sæsonen 2021 
 

6. Eventuelt 


