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Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab november 2021 + forecast 
JB gennemgik forecast, der stadig viser et resultat, der er bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes 
tilgang af nye medlemmer og sponsorer. 
 

2. Budget 2022 – 2 udkast 
Da der på økonomiudvalgsmødet umiddelbart før bestyrelsesmødet blev drøftet en del ændringer til 
budgettet, blev det besluttet at udskyde behandlingen af dette til januar mødet, så alle ændringer kunne 
komme med. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Der var forud for bestyrelsesmødet, afholdt møde mellem MT, NE og Peter Kirketerp, og udfaldet af 
dette møde har betydet, at Peter Kirketerp har tilbudt igen at overtage bogholderiet og genindtræde i 
bestyrelsen, efter valg på generalforsamlingen i 2022. 
Bestyrelsen drøftede dette, og der var fuld opbakning til dette. 
 
Vores Erhvervsnetvækt skal have ny facilitator fra 2022, da Betina og Dorte ikke længere kan afse 
tiden til dette. MT og JB har haft møde med Karina Hoffmann fra House of Link, og hun er frisk på at 
tage over. 
 
DGU arbejder på etablering af aftale med en leverandør af el-standere, hvorfor vi ikke selv går videre, 
før vi hører mere derfra. 
 
På valg til generalforsamlingen d. 10/3 er Jeanne, Jørren, Basse og Christian samt MT. Der er en ekstra 
på valg grundet Kirketerps tidligere afgang, og fordi Christian var/er suppleant, hvor suppleanter 
vælges for et år af gangen. Hvis man er interesseret i at komme i bestyrelsen, bedes man rette 
henvendelse til NE eller MT. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Der er siden sidste møde omlagt bunkers på hul 10, 11 og 12, hvor nogle af de nuværende 
bunkers er omlagt til græsbunkers. 
Der er plantet 86 nyt træer med en højde på 2,5-3,0 meter, placeret strategisk i henhold til 
baneudviklingsplanen. 
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- Begynderudvalg 

Ingen aktivitet p.t. 
 

- Bygningsudval 
Opbygningen at det nye trænerstudio er nået til vejs ende, og overdragelse (leje) til Amossen 
Golf Akademi vil ske med virkning fra 1.1.22. 
 
Der er indkøbt nye lamper til erstatning for de led lamper, der sidder omkring klubhuset og 
ved greenkeeperbygningerne. 
 

- Frivilligudvalg 
Det er frivillighedsudvalget, der sammen med Morten har stået for plantning af de mange nye 
træer. 
 

- Handicapudvalg 
Ingen aktivitet p.t. 
 

- Hverveudvalg 
Ingen aktivitet p.t. 
 

- Juniorudvalg 
Der er fra 2022 3 af vores dygtige juniorer med i elite træningen. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Arbejdet med årets generalforsamlingsblad er gået i gang, og der udsendes reminder til 
udvalgsformændene om at aflevere en årsrapport. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
Ingen sager p.t. 
 
Regeludvalget 
Ingen aktivitet p.t. 
 

- Sponsorudvalget 
Ingen aktivitet p.t. 
 

- Klub 37 
Ingen aktivitet p.t. 
 

- Sportsudvalg  
Der har været afholdt møde i eliteudvalget (en del af sportsudvalget), og planerne for 2022 er 
ved at være på plads. 
Vi fortsætter i Danmarksturneringen med 1 damehold, et 1. og 2. hoild i herrerækken samt et 
ungdomshold. 
 
Regionsgolfen (også en del af sportsudvalget) er klar til sæson 2022, og der forventes tilmeldt 
op til 12 hold. 
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- Turneringsudvalg 
JN og PB er tilmeldt til turneringslederkursus i 2022. 

4. Sekretariatet 
- Drivingrange projekt, beslutning 

Bestyrelsen drøftede det oplæg, der er komet fra Klaus Nielsen, vedrørende et samarbejde om 
etablering af Trackman Range på vores drivingrange, og selv om det lyder meget spændende, 
og uden tvivl vil give flere muligheder på drivingrangen, så vil det betyde en merudgift for 
klubben på kr. 250.000,- pr. år, og prisen for øvebolde vil stige lidt. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil indgå en forpligtnede 10 
årig aftale, men at der løbende følges op på økonomi og muligheder. 
 

- Dato for generalforsamling 
Generalforsamlingen 2022 blev sat til torsdag den 10. marts. 
 

- Dato for udvalgsformandsmøde 
Årets møde for udvalgsformænd er sat til torsdag den 17. marts. 
 

5. Eventuelt 

- CB orienterede bestyrelsen om en situation omkring forskellige emner i klubben, hvilket 

bestyrelsen tog til efterretning. 


