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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 10. april 2018 kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  

 Jørren Kjær (JK)  
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Klaus Augustinus (KA) Afbud 

Christian Brangstrup (CB) 18.15 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -31.3 
JB gennemgik regnskabsoversigten, der bærer præg af, at vi er tidligt på sæsonen, og at der er en del 
forskydninger i omkostninger, primært udgifter der ikke er gennemført som budgetteret, men som kommer 
på et senere tidspunkt. Regnskabet er lidt bedre end budgettet, når der  tages hensyn til forskydninger. 
I forbindelse med vores skift af bogholder er der nogle poster, der ikke er bogført i perioden, herunder 
renteudgifter på prioritetslån. Disse efterposteres i april måned, når den nye bogholder er kommet i gang. 
   

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om tilmeldingsfrekvensen til tilbuddet om gratis træningsdage til vores medlemmer. 
Der er allerede nu et pænt antal tilmeldinger. 

b. Status på sekretariatets hjælp i shoppen blev vendt. Det er startet, og der er sat arbejdsbord op. 
c. Boldmaskine og nye bolde forventes klart d. 11. april 
d. De nye teestedsskilte drøftedes, idet nogle medlemmer var usikre på, hvad de signalerer. Det er 

skrevet ud i et Klubnyt. Tallet skal ganges med 100 meter og viser længden på banen total fra teested. 
e. Henrik Helt har nu bygget første del af simulatorrummet. Vi forventer at flytte begge simulatorer til 

klubben efter sommerferien. 
f. Klub 37+: Aktivitetsplan er lagt ud 
g. Bestyrelsesturneringen lørdag d. 23/6 blev vendt. Der er mulighed for spisning i restauranten 

bagefter. 
h. Åbningsturnering for Dame- og Herredag er i denne uge. Der er flot tilsutning. 
i. Klubbens Åbningsturnering er grundet vejr og bane udskudt til d. 14. hvor der er ca. 100 tilmeldte. 

Lars Gredsted, turneringsudvalgsformand, holder åbningstalen til flaghejsningen i MT´s fravær.  
 

j. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede generelt om klargøringen af banen til sommergreens og forventningerne til de 
kommende måneder, herunder ændringen af venstre bunker ved træerne på hul 10, der 
forventes udført i forårsmånederne. 
Der har været afholdt møde mellem Greenkeeperne og Frivillighedsudvalget, hvor ønsker til og 
tanker om de opgaver de frivillige kan hjælpe til med i 2018. Alle enedes om, hvilke ting der 
skulle prioriteres. 
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- Begynderudvalg 
CB orienterede om opstarten af begynderaktiviteter, der på grund af vejrsituationen har 
måttet skubbes lidt. Alt er nu klart, og mandagsturneringerne begynder på mandag den 16. 
april. 
Begynderudvalget var flot repræsenteret til Golfens Forårsdag i klubben den 8. april, hvor vi 
havde vores første af 4 åbent hus dage i år.  

 
- Frivilligudvalg 

IMS orienterede om alle de nye opgaver Frivillighedsudvalget var/skulle i gang med i 2018. 
Der er allerede foretaget mange ting, heriblandt fjernelse af beplantning ud for restaurant/ 
køkkenet, så vi kan få afstivet skråningen, inden den falder sammen. 
 

- Hverveudvalg 
LS orienterede om åbent hus arrangementet den 8. april, hvor vi havde 37 glade gæster, der 
resulterede i 11 indmeldelser, heraf 4 juniorer. Herudover var der flere, der viste stor interesse 
og ville vende tilbage sammen med venner den 22.4. 
Der er bestilt 2 store bannere på 3x1,5 meter med ”åbent hus på søndag kl. 11.00 til 15.00” 
Der afholdes opfølgningsmøde for hjælpere den 22.4. 
 

- Juniorudvalg 
Der er allerede fuld gang i aktiviteterne. Der har været afholdt træning og orienteringsmøde. 
Der er tilmeldt 3 hold til junior til Minitour. Det er utrolig flot. 

 
- Regeludvalg 

JB har orienteret Anders Kjeldsen og Jesper Parkhøi om at huske Henrik Mortensen vedr. 
medlemsarrangementer om nye regler for 2018. 
 

- Sportsudvalg 

Der har været afholdt træningstur for eliteholdet (2. division). 

Der har været afholdt samlet træningstur til Høvelte Kasserne, hvor udvalgsformand Klaus kørt 

holdet igennem en hård træningstur. Alle overlevede efter sigende, dog med nogen ømhed. 

Første turneringsrunde er lørdag/søndag d. 5-6. maj mod hhv. Mølleåen og Fredensborg. 

Regionsgolfen er på plads, og der er nu kun 1 måned til opstart. 

Der afholdes regelundervisning, ved Jesper Parkhøi, for spillerne. 

Der afholdes 3 x 6 hullers spil på banen, som træning inden kampene. 

Eliten afholder arrangement for regionsgolferne. 

3. Eventuelt 

1. Drøftelse om brug af Facebook til orienteringer til medlemmer. 

Bestyrelsen drøftede hvorvidt det var ok at anvende Facebook til brug ved orienteringer til 

medlemmerne. Der var enighed om, at Facebook ikke kunne stå alene, da ikke alle medlemer er på 

Facebook. Der var også enighed om, at emner der var personrelaterede ikke skulle postes på Facebook.  

Bestyrelses- og økonomiudvalgsdatoer i 2018 

 - 15. maj, 12. juni, 21. august, 11. september, 16. oktober, 13. november og 11. december. 


