
Referat Bestyrelsesmøde  

3. juni 2020 kl. 18:00 

Dagsorden 
Deltagere:  Michael, Brian, HC, Kjeld, Jann, Hans-Jørgen, Pia 

 

Åben dagsorden 

 

1. Gennemgang af To-Do 
Buggy hus – loftet bliver nok først færdig til efteråret pga. manglende plader og 

de frivillige vil også gerne have tid til at spille golf. 

 

2. Regel og handicapudvalg 

Intet nyt. 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

3. Punkter fra formanden.  
• Donationer medlemmer.  

Det ser rigtig fornuftig ud med indbetalinger, det går den rigtige vej. Det er 

dejligt at se der er opbakning til klubben. 

• Velkomstbrev til nye medlemmer. 

De nye medlemmer havde ikke fået info omkring låsning af klubhus, gratis 

træner samt hvor man finder glemte ting, er det måske en god ide at lave en 

standard formular hvor John så bare skal sætte navn på. Det kunne også 

være en ide med en folder. Dette er taget til overvejelse. 

• Huller ved driverrange 

Der er ujævnheder hvor man skal gå bag måtterne, disse ønskes udjævnet. 

Der vil blive topdresset. 

• Spand til cigaret skodder på driverrange? 

Det ser ikke pænt ud, at cigaret skodder ligger ved måtterne. Der bliver 

skaffet 2 spande med sand i, for at undgå dette. 

• Turnering med rundstykker og kaffe samt mad efter runden til tyskerne. 

Vi vil gerne afholde en turnering for tyskerne, så de kan se at vi har tænkt på 

dem i denne svære tid. Husudvalget vil gerne være behjælpeligt ved en 



sådan turnering, skal sættes i gang og arrangeres til 20 juni med baglæns 

gunstart. Hans-Jørgen er tovholder på projektet. 

• Uge 29 

Vi har stadig brug for nogle hjælpere og nogle til at stå for indkøb i løbet af 

ugen. Der er bestilt 1000 pølser ved Kvickly og Pia forhører sig omkring 

kartoffelsalat. Der skal 1 spand til pr. 4 personer. 

Der skal sælges frugt, chokolade øl/vand ved hul 10. 

Der skal indkøbes et telt. Ansvar: køb af pavillon, sørger Brian for 

Vi skal bruge en til at sørge for der er drikkevarer og andre fornødenheder i 

løbet af ugen. 

Der bliver sat en annonce i golfavisen i den næste udgave som udkommer 

12 juni. 

• Out of bounds hul 6 

I buen på hul 6 er bolden på banen, men alligevel ude, vi synes der skal en 

pæl mere i rundingen, der er også andre steder på banen hvor der godt kan 

være flere pæle, da der flere steder er svært at se fra pæl til pæl. Der skal 

også klippes grene omkring out of bounds, for at gøre det nemmere at se om 

bolden er ude. Regel og handicap udvalg informeres om at sætte flere hvide 

pæle op i samarbejde med Jens Chr. Brian kontakter begge parter. 

• Greenfee gæster 

Vi har kigget på betalende greenfee gæster fra 2. marts 2019 – 2 juni 2019 

og samme periode i 2020. Der var ifølge ordrebogen 155 greenfeegæster i 

2019 og i 2020 var der i samme periode 153 greenfeegæster så der er ikke 

den store forskel der. Derimod er der sket en del på A11 siden. Der har vi 

haft en fremgang på 60 spillere i ovenstående periode. 

 

 

4. Punkter fra Baneudvalg 
• Der er blevet udført i uge 23. 

• Hele par 3 banen er gødet, vi vil dog ikke få samme kvalitet som på de 

øvrige 18 huller, da der på nuværende tidspunkt ikke er vand på banen. 

Vedligehold øges ift. tidligere. 

• Styringssystemet til vandingsanlægget er efterhånden ved at være udtjent. Vi 

oplever jævnligt driftsfejl. I forbindelse med udbygning af vandingsanlægget, 

hvor etape 1 var boring og ny pumpe, vil vi såfremt økonomien tillader det 

indkøbe et nyt styresystem til sæson 2021. Er der yderligere penge at gøre 

godt med, så påbegyndes etablering af fairwayvanding, ligesom de sidste 

teesteder skal have monteret sprinklere. Dette er Noteret på TO-DO liste til 

2021. 

• I indeværende sæson fortsætter vi med de to vandingsanlæg vi har, samt 

stationære sprinklere der er sat op de mest udsatte steder på banen. 

I næste uge forventes at de sidste fairwaysprinklere er færdig justeret, 

således der vandes 360 grader. 



• Der er sat små sprinklere op hist og pist for at hjælpe nogle af de steder på 

banen, hvor det er mest tørt. 

• Der bliver taget propper op mandag og tirsdag i næste uge. Dette vil i en 

periode give lidt ujævne greens, men det er nødvendigt og der findes ikke 

noget godt tidspunkt til netop dette, desværre. 

• Green på hul 8 lukkes den 15. juni, da den skal drænes. Vintergreen kommer 

i spil. 

• Der skal mere net op på driverrangen, eventuelt ved måtterne, for at tage 

shankere, så boldene ikke lander på P-pladsen. Det ligges på TO-DO i 2021. 

• Sammen med næste nyhedsbrev, skal der informeres om etikette omkring 

greens, da der er flere og flere der går med deres vogn mellem græsbunker 

og green, bunkers og green, samt i græsbunkerne. 

5. Punkter fra Begynderudvalg 

• Der er startet nye hold op i dag onsdag, på 24 personer i alt og der er 28 

nybegyndere der har gennemført forløbet og som nu er klar til at spille 

kaningolf. 6 tyskere og enkelte danskere står på venteliste til næste holdstart, 

dette er meget positivt. 
6. Punkter fra Sponsorudvalg 

• Pia kontakter Kurt for tavler til par 3 banen. De skal se ud som på 18 huls 

banen. Kjeld og Jan finder ud af længden på hullerne, da der skal være to 

længder på hvert hul. 

Der skal Ecco flag op på chipping bane ved puttinggreen, der byttes med 

dem der står på indspils banen. 
7. Punkter fra Turneringsudvalg 

• Der er kommet en respons, fra en af greenfee spillerne der deltog i den 

sidste turnering, at de ikke kunne finde kasserne til tættest på flag. Disse skal 

stå tydeligere til en anden gang, ellers var der kun positive ord overfor 

banens kvalitet. 

• Næste turnering den 21. juni bliver gennemført på samme måde. Håber på 

lige så stor opbakning som sidst. 

• D-tour den 11/7, der er ikke rigtig kommet nogen info fra DGU – husudvalg 

skal impliceres og frivilligere skal erhverves, lige så snart der er nyt. 

Hans-Jørgen kommer den 14. juni som starter til Danmarksturneringsherrer. 

Vi skal have fundet en til den 13. juni. 
8. Punkter fra Webudvalg 

• Der er mange besøgende på vores hjemmeside, mellem 110-195 om dagen, 

derfor er det vigtigt vi forsætter den gode stil med informationer. 

• Vi kan se resultaterne af den gode markedsføring og forsætter stilen. 
 

9. Medlemssituation 
• Der er kommet 40 nye/gamle senior medlemmer, af ung seniorer er der 

kommet 4 nye medlemmer, derudover er der kommet 2 langdistance 



medlemmer. Vi er pt. 33 medlemmer mere end sidste år ved samme tid, 

hvilket er meget positivt. 

 

10. Opfølgning på Budget/regnskab 

•  Fremlæggelse af budget – Budgettet ser fornuftigt ud omstændighederne 

taget i betragtning.         
 

11. Henvendelser fra medlemmer 
• Der var ingen henvendelser. 

 
12. Evt. 

 

 

Nyt bestyrelsesmøde:  8 juli kl. 17:30 


