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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 15. september 2020, kl. 17.30 
 
 
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) med online 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.8.2020 
JB fremlagde regnskabet, der fortsat viser et pænt overskud i forhold til budgettet. 
Den primære årsag til det bedre resultt skal findes i 172 nye medlemmer og tilskud fra staten til lønninger 
under hjemsendelsesperioden. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Lørdag den 7. november afholder bestyrelsen strategimøde. 
Julefrokost for personalet afholdes lørdag den 12. december 13. Alle medlemmer er velkomne i 
Restaurant Egelunden, tilmeding direkte til Frank. 
Vi er aktuelt i gang med at se på trænersituationen for 2021. 
Sillebroen Cup blev igen i år en stor succes med fuldt hus, men ingen HIO. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg  

Baneudvalget har, efter en genmnemgang af banen med banearkitekt Thomas Jepsen, DGU, 
modtaget en rapport, hvor der er taget udgangspunkt i en 5-årig plan for udvikling af banen, 
ud fra det faktum at vi ikke har ubegrænsede midler til forbedring. 
Der er også blevet kigget på klippemønstre både for fairway, semirough og ikke klippet rough, 
og Thomas er kommet med forslag til et ændret klippemønster. 
Det er besluttet at nedsætte et separat udvalg under baneudvalget, med deltagele af 4-5 
personer, der har relevant indsigt i de mange aspekter, der berører banen. Når udvalget har 
gennemgået forslagene og prioriteret samt godkendt de tiltag, vi ønsker at gå videre med, 
afleveres en samlet rapport til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter denne fremlægges til 
debat på et medlemsmøde. 
Vores roughklipper er så gammel, at den er svejset sammen flere steder, og slet ikke 
tidssvarende i forhold til de krav der stilles til klipning i dag. Vi skal derfor ud og investere i en 
ny fairway klipper, som desværre ligger i et prisniveau på omkring 750.000,- + moms. 
Vi skal have ny baneudvalgsformand. Tak til Basse for indsatsen.  
Claus Rosendal går en tur med sin kantklipper på driving range langs hul 16. Tak for det. 
Vi skal have opdateret vores lokalregler med bl.a. hul 2, 3, 7, 9 og 11 (sø), da der er 
uoverensstemmelse med virkelighed og hjemmeside/opslag. 
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Efter klubmesterskaberne i weekenden d. 19-20/9 er vi desværre nødt til at starte op på 
vedligeholdelse af banen, hvilket vil genere spillet pga. prikker mm. 
Næste baneudvalgsmøde er fredag d. 2/10, hvor udvalget satser på en efterfølgende 
golfrunde. 
 

- Begynderudvalg 
Der er stadig fuld fart på begynderudvalget, og på trods af rigtig mange banetilladelser er der 
atadig omkring 90 nye golfspillere i gang. 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt er klar til at begynde opbygningen af 2 nye lynsikrede shelters på banen, så alle 
kan komme i læ ved tordenvejr. Bestyrelsen godkendte investeringen. Midtvejshuset ”Heltens 
Hus” får en bedre lynsikring i løbet af oktober, så vi er sikre på, at der også er sikkert at 
opholde sig under tordenvejr. 
 

- Frivilligudvalg 
Der har ikke været så meget aktivitet i udvalget siden sidste bestyrelesmøde, men der er 
alligevel lavet en del forbedringer, blandt andet på vores stier, og der er flere ting planlagt hen 
over de kommende måneder. 
 

- Handicapudvalg 
Nu nærmer tiden sig for indførelse af det nye handicapsystem, og allerede nu er det muligt at 
se en simulation af sit handicap fra 1. januar 2021 på Golfbox under ”scores”. 
Som de fleste nok vil erfare, så vil mange af os komme til at stige lidt i handicap, men derefter 
vil handicap blive med mere bløde ændringer. 
I løbet af efterår/vinter 2020-2021 vil vi afholde informationsmøder i klubben. 
 

- Hverveudvalg 
Årets kampagner har været gode, alene på golfens dag havde vi 70 deltagere og 30 
indmeldelser, og i løbet af sommeren har vi afholdt 6 (og et mere den 19/20 sept.), hvor mere 
end 190 personer har klikket ja til at høre mere om vores 2-dages golf intro, og mere end 140 
har købt adgang. 
Det har betydet, at de 3 sessions, vi havde planlagt, blev til i alt 7, og rigtig mange af dem har 
meldt sig ind i klubben som begyndermedlemmer. 
Siden 1. januar har vi registreret 173 nye medlemmer, der fordeler sig med: 
.. 23 Seniormedlemskaber 
.. 10 Lokal 1 medlemskaber 
.. 10 ungseniormedlemskaber 
.. 18 juniormedlemskaber 
.. 4 flex-A medlemskaber 
.. 12 flex-B medlemskaber 
.. 96 begyndermedlemskaber 
Hvor mange af begyndermedlemskaberne vi så kan konvertere til andre medlemskaber, ved vi 
i løbet af de kommende måneder, men det betyder jo rigtig meget. 
 

- Juniorudvalg 
Der har været afholdt Nordbaneturnering. 
Vi har 2 deltagere med i Shortgame kvalifikation den 26/9. 
Flere af vores spillere er flittige deltagere i D-Tour turneringerne. 
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- Sportsudvalg 

Tak til elitespillerne for hyggelig deltagelse i Sillebroen Cup. 
JB vil tage fat i Lunde vedr. tilmelding af hold til næste år, herunder et damehold, da det er op 
over. 
Regionsgolf 
Der afholdes årsmøde i Regionsgolf Øst den 2.10.  
 

- Turneringsudvalg 
Ib Skovgaard Sørensen fratræder som midlertidig formand for udvalget med udgangen af året, 
og udvalget indstiller Lennart Mileheim til ny formand, hvilket bestyrelsen godkendte. En stor 
tak til Ib for igen at træde til og tage denne centrale tjans. Ib vil fortsat være tilknyttet ”ad 
hoc”. 
Måske kommer der nye ideer til turneringsplanen 2020 og der henstilles til at højne 
serviceniveauet på banen under turneringerne. 
Bestyrelsen henstiller til udvalget at online resultater slås fra under turneringer for at 
fastholde spændingen til præmieoverrækkelsen. 
 

3. Eventuelt 


