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

1. Regnskab 1.1-31.10.2020 
JB gennemgik regnskabet for perioden med forecast for resten af året. 
Regnskabet udviser et pænt overskud, der primært er funderet i mange nye medlemmer og væsentlig flere 
greenfeespillere. 
 

2. Budget 2021 
JB gennemgik budgetudkastet (version 1) for 2021. For 2021 er der besluttet en opgradering af baneområdet, 
hvilket påvirker budgettet væsentligt. Budgettet i første udgave viser et resultat før afskrivninger på knapt 
11.000,- i overskud og et resultat efter afskrivninger på kr. godt 82.000, - i underskud, hvilket ikke er 
tilfredsstillende. JB/PK gennemgår budgettet en gang til og forsøger at finde yderligere indtægter og 
besparelser, så resultatet som minimum er et lille overskud efter afskrivninger. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Der var opfølgning på bestyrelsens strategimøde, som blev afholdt d. 7/11, hvor vi fik justeret 

den 7-8 år gamle vision og værdier mm. En god proces som vi nu skal have videre formidlet til 

alle medlemmer. Bestyrelsen vil fortsætte en proces med bl.a. ast spotte en masse områder, 

som der skal sættes ind på, ligesom der er en igangværende arbejdsgruppe under Baneudvalg 

og bestyyrelse. 

- Julefrokosten hænger i en tynd tråd efter seneste udmelding omkring forsamlingsforbuddet. 

- Der var lidt nyt fra den nye træner, som glæder sig til at komme i gang primo 2021. 

- Der blev talt div. Investeringer 

- MT indkalder til Sportsudvalgsmøde, hvor en repræsentant fra Juniorudvalget (NE) deltager 

som gæst. 

b. Udvalg 
- Baneudvalg  

Der afholdes møde i baneudvalgets specialgruppe torsdag den 19. november, hvor gruppen 
fortsætter gennemgangen af de enkelte huller i forhold til anbefalingerne fra DGU. 
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Greenkeeperne er påbegyndt vinterklargøring af banen, med proptagning på fairways og 
klargøring til vinterteesteder og -greens. 
 
Vi forsøger at holde sommergreens åbne frem til uge 49, men da der er begyndende 
svampeangreb på flere greens, kan vi blive nødsaget til at lukke for dem tidligere. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget har nu afsluttet alle aktiviteter, og siden den officielle sæson sluttede, er 
der udstedt banetilladelse til ca. 10 spillere yderligere. 
 
Der afholdes vinterturnering for begyndere uden bagmærke hver søndag på Nordbanen, og de 
to første gange har der været 7 deltagere hver gang. Der afholdes ligeledes vinterturnering for 
dem, der i året har modtaget bagmærke. Det sker ligeledes om søndagen, men på 18 huls 
banen. Dette begynder den 22.11. og p.t. er der 24 tilmeldte. 
 

- Bygningsudvalg 
- Varmepumper luft til luft / luft til vand 
   Det har vist sig, at den pris, vi havde fået stillet i udsigt til etablering af luft til vand anlæg, var  
   væsentligt højere. Vi afventer yderligere undersøgelser inden en beslutning tages. 
 
- Fitting studio ved drivingrange 
   Vi undersøger p.t. muligheden for at opbygget et fitting studio ved drivingrange. 
   Henrik Helt laver tegninger og overslag over byggeprisen, hvorefter vi søger fondsmidler til  
   etableringen. 
 

- Frivilligudvalg 
Der er beskåret hæk ved terasse og ind mod puttinggreenen, så man nu kan sidde på terassen 
og følge både putting og indspil til 16. green. 
 
Der er planlagt færdiggørelse af stierne ved krydset mellem 5,11,12 og 13 hul. 

 
- Hverveudvalg 

JB fremlagde planerne for 2021, der indeholder følgende aktiviteter: 
- Golfens Dag den 25. april 2021 
- Facebook kampagne for ”2 dages introduktion til golf”, som vi også kørte i 2020. 
- Invitation til ”Kvindegolf”, en hyggelig dag på golfbanen for nye kvindelige golfspillere. 
- En fortsættelse af vores Diabetes/Hjertegolf hold. 
- Annoncering på Facebook vedr. Pay & Play på Nordbanen. 
 

- Juniorudvalg 
Udvalget har fået et par nye medlemmer. NE fremsender en oversigt til JB, til brug på 
hjemmesiden. 
Søndag den 8. november blev der afholdt DGU juniorturnering med 87 deltagere. 
Vintertræningen i simulatorerne er begyndt, hvor juniorer uden banetilladelse spiller fra kl. 
10.00 til 11.00 og juniorer med banetilladelse spiller fra kl. 11.00 til 12.00. 
Udvalget forsøger at etablere er juniorhold til DGU turneringer i 2021. 
Juniorudvalget ønsker at deltage med en repræsentant i sportsudvalget. 
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- Ordens- & Amatørudvalget 
Udvalget har behandlet den indgivne klage, og fremsender en afgørelse/henstilling til de 
berørte parter. 
 

- Sponsorudvalg 
Der arbejdes lige nu på en gentegning af de sponsorater, der udløber med 2020 
 

- Turneringsudvalg 
Der forventes afholdt samme antal turneringer som i 2020 (planlagte) 
Der afholdes møde i udvalget den 26.11. 
 
 
 
 

4. Eventuelt 
 
- Buggy indkøb 
   Der arbejdes stadig på at finde yderligere 2-3 buggyer inden sæsonstart 2021. 
 
- JN ønsker kode til Golfspilleren i Centrum tilsendt. JB kigger på dette. 
 
- Vi mangler udvalgsmedlemmer til flere udvalg, og vi forsøger med en udsendelse separat til nye medlemmer,    
der er kommet ind gennem de seneste 2 år, for at lodde stemningen der. 


