
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 17. december kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen 
(HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmus-
sen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 13. november 

 

Referatet fra 13. november blev godkendt. Vedr referatet fra 
den 15. oktober skal brugen af fortrinsretstider i sommerperi-
oden præciseres (er sket i skrivende stund). 

3. Åbne poster JR gennemgik og redigerede. Fremover skal kun ekstraordi-
nære opgaver være nævnt, og ikke rutineprægede opgaver 
som i sagens natur skal udføres. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetkontrol. Klubben følger pænt budgettet. 
Likviditeten er fin. 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistikken blev gennemgået  

6. Greenfeestatistik Greenfeestatistikken blev gennemgået 

7. Kandidater for frivillige: 
Årets Idrætsleder 
Årets Ungdomsleder 
Årets Kulturpris 
Årets Initiativ 
Frivilligprisen 

JR indstiller klubbens kandidat for en frivillig som har gjort sig 
fortjent til kommunen anerkendelse for frivilligt arbejde. Be-
styrelsen var enige om klubbens kandidat. JR og PF indstiller 
kandidaten senest 1. januar via kommunens hjemmeside. 

8. Forhold for KIK JR opdaterer dokumentet for KIK i samarbejde med Sustman. 

9. Række- og klubmesterskaber Klub- og rækkemesterskaber ligger på forskellige dage. Besty-
relsen etablerer udvalg som kan organisere klub- og rækkeme-
sterskaber. 

10. Indhold leasingkontrakter (SB). SB gennemgik indholdet i leasingpakken. Fremover kommer 
nye maskiner i separate leasingaftaler og ikke som en del af en 
leasingramme. 

11. Orientering fra formanden TEJ og PF orienterede om møde med kommunen afholdt ons-
dag den 15. december. Et godt positivt møde hvor mange af 
klubbens forhold og udfordringer blev drøftet – og taget posi-
tivt imod. Træbeplantning arrangeres i foråret i samarbejde 
med kommunen, borgmesteren, en skoleklasse, frivillige fra 
klubben og greenkeeperne deltage. Plante hhv små og store 
træer den 29. marts kl 10. 
 

12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, SB: Ny transportmaskine er leaset, ny greenklip-
per leveres sæsonstart 2019. Potentiel chefgreenkeeper har 
været til samtale. Overfladevandet i bassinerne bag green hul 
6 og 8, samt teested hul 7, kan måske bruges til at fylde op i 
vores egne søer – pt har vi vandmangel. 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Sustman har afholdt 2regel-
kurser og flere kommer i 2019. 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: Indendørs træning i Harekær i løbet af vin-
teren med HH. 



Turneringsudvalg, HM: Turneringsudvalget tager sig af klub-
turneringer minus klub- og rækkemesterskaber. 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 

13. Orientering fra sekretariatet JR har haft møde m Harekær, Midtsjælland, Værebro vedr frit-
spilsaftaler. Bestyrelsen overvejer hvilke baner vi skal samar-
bejde med fra 2020, og hvorfor, ud fra en strategisk betragt-
ning. 
Masterplan banen med hjælp fra dygtig professionel ekstern 
konsulent koster kr. 75.-100.000. 
Golfens Dag tilmeldt d 14.12 og afvikles 28. april. 
JR og HC lave oplæg på træning for begyndere og nye med-
lemmer, samt forslag til evt. indskud samt kontingent. 

14. Eventuelt 2019: 
Bestyrelsesmøde 28. januar, torsdag den 7. februar 17.00 ba-
neudvalgsmøde m bestyrelsen, bestyrelsesmøde 18. februar, 
27. februar indendørs træning for eliten, bestyrelsesmøde 18. 
marts, Foreningsfest d. 22. marts i Idrættens Hus, Generalfor-
samling 28. marts, plante træer den 29. marts kl. 10. Golfens 
Dag den 28. april, Bestyrelsen mod personale 29. juni, 21. sep-
tember turnering for Frivillige + HH, Anne, JR og greenkee-
perne. 
 
HM: Brug evt. IP Telefoni og Din Forsikringsmægler – spørg 
Hvidovre Avis. 

   

 

 


