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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 15. maj 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  

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

Christian Brangstrup (CB) Afbud 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -30.4  
JB Gennemgik regnskabet, der på nuværende tidsspunkt er pænt bedre end budgettet. Vores indtægter ligger 
lidt bedre end budgettet, og vores omkostninger er en del lavere end budgettet, men for de flestes 
vedkommende er der tale om forskydninger i udgifterne. Det forventes på nuværende tidspunkt, at en stor del 
at omkostningerne kommer på et senere tidspunkt. 
   

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Der er taget initiativ til at tilbyde medlemmerne en opfriskning af golfreglerne, og dette gennemføres 
af Henrik Mortensen. 
Vandhanen ved hul 5/11/12 har været delvist ude af drift, men er nu repareret. 
Det netop afholdte arrangement med gratis træningstilbud til fuldtidsmedlemmer var en stor succes. 
Bestyrelsesturneringen den 23. juni er ved at være på plads, og i år bliver der serveret helstegt 
pattegris efter turneringen.  
Det vil blive undersøgt, om vi kan få finansieret et sæt Snag Golf (golflegetøj til børn/unge) via diverse 
puljer. 
Der har været uoverensstemmelser mellem scorekort og teestedsmarkeringerne på hul 2 og 17. Det 
rettes øjeblikkelig. 
Næste møde i klubbens erhvervsnetværk er fredag d. 18. maj kl. 06.30-08.30 med temaet 
ledelsesdilemmaer.  

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
Arbejdet på venstre fairway bunker ved træerne på hul 10. Her påbegyndes arbejdet ultimo 
uge 21. Arbejdet forventes at tage 2 dage. 
Boldvaskerne er påfyldt, men desværre med alt for meget sæbe. Dette eftergås. 
Efter aftale laver Klaus Augustinus opmærkning af drivingrange med spraymaling, så der er mål 
at slå efter. Klaus vedligeholder selv dette. 
De gule hazarder på hul 18 udskiftes med pæle i den kommende tid. 
Stien ved hul 18. Her undersøger vi om vi kan få leveret asfalt slagger til reparationen. 
 

- Begynderudvalg 
Bestyrelsen drøftede 7-ugers forløbet, som desværre ikke er blevet til noget i år. Sidste års 
hold var en positiv succes oplevelse, hvorfor det  er ekstra ærgerligt, at det ikke er lykkedes at 
skaffe mentorer til et nyt hold i år. 
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JB drøfter muligthederne for et hold fra august, da det ellers ikke giver mening at holde åbent 
hus i slutningen af juli. 
 

- Bygningsudvalg 
Drøftelser om reparation af vores asfalt adgangsveje og stykket mellem greenkeeper 
bygningen og buggy garage/juniorrum. Her skal der udføres reparation af områder, da der er 
store huller i vejen. JB arbejder videre med dette. 

 
- Hverveudvalg 

Endnu et Åbent Hus arrangement er blevet afholdt her d. 13. maj. Der var færre deltager end 
sidst, mend et resulterede i 7 nye medlemmer, så det var ikke så ringe endda. 
 

- Frivilligudvalg 
Vi kan muligvis få nogle store bøgetræer til udplantning, hvis vi selv graver op. 
 

- Juniorudvalg   
Der har desværre været et par aflysninger af juniortræningen på grund af sygdom. JB taler 
med træner teamet om dette, så vi undgår aflysning og i stedet får en reservetræner ind. 
 

- Sponsorudvalg 
KA kigger hjemmesiden igennem og kommer med ændringsforslag. 
 

- Sportsudvalg  

1. holdet tabte desværre begge kampe i første runde.  

KA har lavet tiltag til sammenrystning af gruppen. 

Der er mange der deltager i træningsprogrammet. 

Eliten har lavet træningssessions for Regionsspillerne 

- Regionsgolf 

   Holdene er kommet godt i gang, og Vinpakken v/Jørren Kjær har sponseret 50% af prisen på  

   klub polo for alle regionsspillere, så de kan møde op i ens spillertøj (polo). Stor tak til Jørren  

   Kjær for dette initiativ. 

 

- Turneringsudvalg 

Turneringsudvalget har som tidligere nævnt fået ny formand i form af Lars Gredsted, og det 

første møde i udvalget med Lars som formand er lige om hjørnet. 

3. Sekretariatet 
Faste tees på drivingrange måtterne. 
   Alle drivingrange måtter er nu monteret med tees. I den forbindelse er der blevet spurgt, om  
   det er muligt også at sætte tees i til venstrehåndsspillere. Det vil blive lavet umiddelbart efter pinse. 
Klub 37+ afholdes der pt. en del kurser for. Vi vurderer, at det går godt med dette. 

 
4. Eventuelt 

Billede af Danmarksmestrene og Handicapprisen 

   Disse billeder flyttes til et mere synligt sted i foyeren. 


