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Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-30.11.2020 
JB gennemgik regnskabet for perioden, der stadig viser et resultat bedre end budgetteret. 
 

2. Budget 2021, revideret version 
JB gennemgik det reviderede budgett for 2021, og det blev aftalt at der skal ske nogle få rettelser i forhold til 
det fremlagte, inden endelig vedtagelse på bestyrelsesmødet i januar. Indtil videre viser det et mindre 
overskud, men der er også nogle usikre områder specielt omkring baneområdet. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
I forlængelse af vores strategi lørdag drøftedes status på vision og værdier i forhold til at få det 
implemmenteret i klubben, og vi gennemgik værdierne med henblik på, at de selvfølgelig også skal 
gennemsyre bestyrelsens (sam)arbejde. Reaktionerne på Facebook blev vendt. 
Vi drøftede status på investeringer og behov (maskiner). 
Konsekvenserne af de seneste udmeldinger sfa. Corona blev vendt. 
Vores træner er i dialog med et par træner elev emner. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg  

JB orienterede om den aktuelle banestatus, hvor greenkeeperne blot mangler dybdeluftning af 
greens. Der er dybdeluftet forgreens og fairway på hele banen.  
Vi arbejder på ansættelse af ny greenkeeper som erstatning for Philip der har søgt nye 
udfordringer fra 1. marts samt en fuldtidsgreenkeeper mere og en sommermand. 
Den gruppe, der er nedsat til udarbejdelse af en ny 5 femårsplan for banen, er næsten i mål 
med de foreslåede ændringer og forventer at være færdige med prioritering af ændringerne i 
løbet af januar måned. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget afventer den nye sæson og  begynder med udvalgsmøde i februar. 
Der afholdes søndagsturneringer for begyndere, der har fået bagmærke i 2020, og dette står 
Inger Margrethe Stubbergaard for, og desuden afholdes tilsvarende for den gruppe, der ikke 
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har fået bagmærke endnu. Dette står Peter Kirketerp for. 
 

- Bygningsudvalg 
Varmepumper luft til vand 
JB orienterede om overvejelserne om at udskifte vores bestående oliefyr i klubhuset med et 
luft-til-vand anlæg, en investering på kr. 189.750,-, hvor vi forventer et statstilskud på ca. kr. 
31.000,-. Herudover vil vi forsøge at søge midler fra kommunen og fra fonde. 
Investeringen har en besparelse på mellem 30.000 og 35.000,- om året i rent olieforbrug, 
hvilket betyder at investeringen selv uden tilskud vil være tjent ind på bare 5-6 år. Det skal 
samtidig bemærkes, at vores nuværende oliefyr er ca. 18 år gammelt. Bestyrelsen besluttede 
at gå videre med en udskiftning, uanset om vi kan opnå tilskud eller ej. 
 
I forbindelse med skift af træner i klubben, hr vi fået en forespørgsel på etablering af et fitting 
studio, og ved hjælp fra Brian Amossen, vores nye træner, og Peter Willum, har vi søgt og fået 
et tilsagn fra Brand af 1848 Fonden, og fuld dækning af omkostninger for omkostninger til 
opførelse af bygningen, der kommer til at ligge ved drivingrangen ind mod greenkeeper-
området. Henrik Helt står for opførelsen, men vi skal meget gerne bruge et par hjælpere mere 
til projektet. 
En stor tak til Brand af 1848 Fonden for tilsagnet om finansieringen. Bestyrelsen besluttede at 
acceptere tilbuddet og opføre fitting studioet. 
 

- Frivilligudvalg 
Alle stier er nu renoverede og fremtræder rigtig flot. Stort og flot arbehjde af gruppen. 
I løbet af vinteren forsøger vi sammen med greenkeeperne at få lagt fliser på området mellem 
greenkeeperbygningen og juniorrum/garage.    
 

- Handicapudvalg 
JB arbejder på et nyhedsbrev med orientering om, hvilken indvirkning det nye handicap 
system får for den enkelte spiller, og en oversigt over hvordan det er strikket sammen. 
Baggrunden for et nyhedsbrev er, at vi ikke kan afholde et orienteringsmøde og ikke tror på, at 
vi får lov til dette inden sæsonstart. 
 

- Hverveudvalg 
JB arbejder på planlægning af aktiviterne for 2021. 
Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Funnel First (det firma vi arbejder sammen med vedrørende 
Facebook annoncering om nye medlemmer), der bød på en aktiv søgning af deltagere til vores 
weekendhold næste år, men bestyrelsen besluttede ikke at takke ja til dette, da der er 
forventninger til, at vi får rigeligt med deltagere via vore almindelige kampagne i foråret, om 
ikke på samme niveau som i 2020, så i hvert fald mange nye deltagere. 
 

- Juniorudvalg 
Udvalget arbejder på en tilmeldingsprocedure til aktiviteterne i udvalget, eventuelt via en 
tilgængelig sports app. 
 

- Klub 37 
MT orienterede om at der var afholdt møde med Klub37+ udvalget, hvor der dels blev lavet en 
vurdering på de aktiviteter, der var gennemført i 2020, og dels en afstemning af aktiviteter og 
betingelser for 2021. 
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- Kommunikationsudvalg 
Der udsendes ”Julebrev” til medlemmerne i løbet af uge 51. Sammen med julebrevet 
udsendes klubbens tilrettede visioner. 
  
Sportsudvalg 
Der afholdes møde med MT, Sportsudvalget, træner og en repræsentant for Juniorudvalget 
den 5. januar. 
  
Regionsgolf  
På grund af den manglende mulighed for afholdelse af informationsmøde, er der blot åbnet 
for tilmelding til regionsgolf 2021, og der udsendes nyhedsbrev vedr. dette i løbet af uge 50. 
 

- Turneringsudvalg 
Som et resultat af mødet med Klub37+ er det besluttet at der afholdes 2 turneringer den dag, 
hvor åbningsturneringen 2021 afholdes, således at åbningsturneringen afvikles fra kl. 08.00 og 
Klub37+ åbninsturneringen afvikles samme dag kl. 13.00. Det primære formål er at undgå for 
mange lukninger i weekender. Tilsvarende gøres i forbindelse med Parturneringens 
afslutningsturnering, hvor Klub37+ også holder afslutningsturnering. 
 

4. Eventuelt 
- Buggy indkøb/leje 

a. JB fremlagde beregninger på anskaffelse af flere buggies, som tidligere besluttet, i forhold til leje af 
buggy, hvilket viser en økonomi, der er stort tilsvarende, baseret på de sidste års buggyinvestering og 
-drift, men med en garanti mod uforudsete udgifter til vedligehold/reparation. Vedligeholdelse i 2020 
kr. 75.000,-. 
Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen og leje 6 stk. buggy og sælge de 4 af dem, vi har (dem der 
ikke er renoveret i 2020), således at vi fra 2021 vil have i alt 10 buggies til udlejning i forhold til 8 i 
2020. 

 
-  Simulatorrum, drikkevarer 

Bestyrelsen drøftede muligheden for nedsættelse af priserne på drikkevarer i simulatorrummet fra 
kr. 20,- til kr 10,- pr. stk. Baggrunden for prisen på kr. 20,- er, at overskuddet skulle dække 
omkostningen til opvarmning af lokalerne. Bestyrelsen besluttede at sænke prisen til kr. 10,- og så se 
på, om det gør, at der sælges flere, og at vi derved stadig kan få dækket opvarmningsomkostningen. 

 
- Forretningsorden for bestyrelse og økonomiudvalg 

Peter Basse stillede forslag om udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen, men denne er 
der allerede, for både bestyrelse og økonomiudvalg. Det blev aftalt, at Peter Basse og Niels 
Erlandsen gennemgår de nuværende forretningsordner og kommer med ændringsforslag senest til 
bestyrelsesmødet i februar. 

 
- Bestyrelsesmøder 2021 

o 19 Januar 16 Februar  
o 23 Marts 20 April  
o  11 Maj 15 Juni  
o 17 August 14 September  
o 12 Oktober 9 November  
o 14 December  


