
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet den 2. september 2019 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Ras-
mussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud: HM 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 24. juni 2019 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede de åbne poster 

4. 
 

Godkendelse af revideret budget 
 

OR gennemgik budgetkontrol og reviderede budget. Bestyrel-
sen godkendte det reviderede budget. Mht likviditet så får vi 
et mindre træk i banken i slutningen af 4. kvartal, hvilket er 
som forventet i f.m. aftalen med banken. 

5. Medlemsstatistik JR gennemgik medlemsstatistik – vi har fået 60 nye medlem-
mer i årets første 8 måneder, hvilket svarer til hele antallet af 
budgetterede for hele 2019. 

6. Greenfeestatistik JR gennemgik greenfee hvor juli er på lige over budget. Kam-
pagnen med rabat til medlemmers gæster havde positiv ef-
fekt. Vi er fortsat efter budgettet årets første 8 måneder. 

7.  Spil med Tempo – DGU uge 36/37 Bestyrelsen ønskede at klubben har fokus på spilletempoet fra 
starten af sæson 2020. Det er for sent at lave en altomfat-
tende indsats i 2019. TEJ ønskede tidsangivelser på scorekor-
tet for spilletempo (JR undersøger hvordan dette gøres). Når 
bestyrelsen har valgt skiltetype, skal skilte sættes op vedr spil-
letempo. Det hele skal bakkes op af mails og information. Hele 
banekontrollen skal være med i storstilet kampagne. Et udvalg 
bestående af TEJ, HM og meget gerne Carsten Thorsen laver 
oplæg inden sæsonstart 2020. 

8. Plan for Uddannelse af regelkyn-
dige 

Klubben mangler nye regelkyndige og turneringsledere for at 
kunne supplere/afløse de nuværende frivillige på dette om-
råde. JR skriver rundt til medlemmerne, for at høre om nogle 
af disse vil være interesseret i uddannelse i golfreglerne – alt 
betalt og ingen forpligtelser. Dette skal ikke forveksles med at 
være turneringsleder til Danmarksturnerngen, som ikke kræ-
ver omfattende regelkundskab. 

9.  Strategimøde 2019 – om banen Hvad er det for en bane, driving range, træningsfaciliteter og 
nærområder vi vil have? Skal klubben bruge banearkitekt? Be-
styrelsen besluttede at Gedas skal deltage i en del af strategi-
mødet. PS/TEJ laver oplæg til strategimødet. 
Mødet deles i 2 – først en drøftelse af hvilken bane vi ønsker 
at have/udvikle og efterfølgende en drøftelse af hvordan vi ar-
bejder videre incl. prioritering af opgaverne. 

10. Tiltag for ældre medlemmer Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre på forløbet af 18 hul-
lers banen. Bestyrelsen besluttede at klubben forsøgsvis skal 
have en ”ny” 9. huls bane som DGU allerede har rated, bestå-
ende af hul 1, 11-18. Bestyrelsen arbejder på seminaret videre 
med hvorledes det kan implementeres. Fjernelse af boldren-



detider har været en succes. TEJ sender status ud til alle med-
lemmer med beskrivelse af bestyrelsens overvejelser/beslut-
ninger efter at have lyttet på medlemmernes input på med-
lemsmødet i slutningen af juni. 

11. Status bæredygtig golfklub Møde med medarbejderne har været aftalt to gange, men 
blev aflyst begge gange p.g.a. andre prioriteringer. TEJ ud-
trygte utilfredshed med denne prioritering og ønskede at 
dette arbejde prioriteres bedre af de ledende medarbejdere.  
JR finder snarest muligt dato og tid for et møde på 1½ time. 
Anne, HH og alle greenkeepere skal kunne deltage. Find flere 
alternative datoer og ikke første uge af oktober hvor TEJ er 
bortrejst. 

12. Overenskomst med 3F TEJ orienterede om aftalen med 3F og drøftelser med de 2 ar-
bejdsgiverforeninger som er på området. FU har valgt at 
melde klubben ind i GLS. Lokaloverenskomsten med 3F skal 
opsiges med 3 måneders varsel og genforhandles med bidrag 
fra GLS. 

13. Orientering fra formanden TEJ orienterede fra seneste FU møde herunder at FU har fun-
det det nødvendigt at skære i personaleudgifterne blandt 
greenkeeperne inden vinterperioden. FU har desuden beslut-
tet at få kloakken ved klubhuset ordnet, hvilket sker fra 9. sep-
tember og 4-5 dage frem. 
DGU holder landsseminar for juniorleder i november. TEJ vil 
opfordre HH samt frivillige til at deltage. JR sender mail til 
medlemmerne om dette.  

14. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde afholdt. 5 hold har deltaget i Danmarks-
turneringen – 5. div herrer vandt og rykker op. Der er et ønske 
om også tilmelde et superveteranhold (plus 70 år) i 2020. Til-
fredshed med at der var en god træningsplan fra HH i 2019. 
Turneringsleder til holdenes hjemmekampe i 2020 skal ligge 
fast inden sæsonstart. Holdkaptajnen for hvert hold, har til op-
gave at sikre en god disciplin og opførsel, og tage en snak med 
den, eller de spillere, som bringer klubben eller sporten i mis-
kredit. 
Baneudvalg, PS: APV gennemgået med greenkeepere, 90% af 
faciliteter er lovliggjort. Næste store projekt er at fairways skal 
rettes op og behandles - det giver færre bump og bedre pleje. 
PS orienterede om personalesituationen. Ansøgning om ud-
vinding af vand hos kommunen. 
Begynderudvalg, HC: Der er mange deltagere og det kører fint 
med Kaninmatcherne. JR arbejder sent hver mandag så kani-
nerne kan få information mm. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, PS: DGU har besluttet at udskyde 
nye hcp-system til 2021. 
Byggeudvalg, PF: Møde med jurist Jesper Storskov fra kom-
munen, som vil betale for ny kloak og bygningsskader efter 
indbrud. Allerede modtagne erstatningspenge fra Tryg skal gå 
tilbage Tryg som allerede har erstattet. Klubben skal betale 
husleje fra 2020 – dog skal vi betale over 25 år. (118.000 pr 
år). Storskov bekræftede at kommunen har forsikringspligt på 
bygningerne dog ikke glas, med en selvrisiko på kr. 100.000. 
Næste skade anmelder vi overfor kommunen straks. PF/TEJ 
får konkret praktisk vejledning i hvorledes det gøres. 
Juniorudvalg, JKL: JKL fortalte om en succesrig Familiesøndag 
m 22 unge.. JKL inviterer Thomas til møde for juniorplanlæg-
ning 2020. JR skriver rundt om frivillige til juniorafdelingen. 



Turneringsudvalg, HM:  Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Evaluering af Sport Direct efter sæsonen. 
Familieudvalg, HC: I 2020 ønsker bestyrelsen at få en lønnet 
hjælper forældre/junior så det kører endnu bedre til Familie-
søndage. Registrering af deltagere og opfølgning med kampag-
ner kan blive bedre. En lønnet medhjælper til HH kan sikre 
bedre afvikling. 
 
 

15. Orientering fra sekretariatet Medlemmerne tilbydes at invitere gæster til kr. 200 i greenfee 
fra medio september til og med oktober. 
JR orienterede om en hyggelig dag med frivillige hjælpere som 
fik luget, malet, fejet og rengjort i og omkring klubhus og Driv-
ing Range. 
JR har sendt tilbud til klubbens Flexmedlemmer om skift til 
fuldtid – det har 2 benyttet sig af. 
JR konstaterede at KM på andre dage end DGU anbefaler giver 
gode greenfeeindtægter. 
JR fortalte at medhjælp sendt fra kommunen klipper hæk og 
maler bygninger. 
Kloakken bliver skiftet fra d 9. september og 4 - 5 dage frem. 
Companyday fra sponsor aflyst i 2019 

16. Eventuelt Bestyrelsesmøde 23. sept., 21. oktober, Strategimøde 3. nov 
9-16 (prøv kilden), bestyrelsesmøde 18. november, 16. de-
cember, 20. januar, 17. februar og 16. marts. Julefrokost den 
23. november kl 13.00 i Toldboden 
21. september turnering for Frivillige + HH, Anne og JR. Afbud 
fra PF 
Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teater-
salen 
 

   

 

 


