
 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 18. marts 2019 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: JKL og HC 
 Dagsorden   

 

Referat 
1. Valg af dirigent 

 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 

den 18. februar 2019 
 

Mødereferatet blev godkendt. Mødereferatet fra foregående 

møde skal l igge i  DropBox til  det er godkendt, hvorefter det 
flyttes over ti l  den måned mødet blev afholdt.  

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Årsrapport 2018, budget 2019 
 

Årsrapport 2018 blev underskrevet af bestyrelsen. Det frem-
sendte budget blev gennemgået og vedtaget af bestyrelsen. 

5.   Generalforsamling 28. marts  Forslagene fra medlemmer skal lægges frem i sekretariatet, 
samt fremsendes ti l  medlemmerne. TEJ aftaler med JR hvorle-

des afstemning praktisk foregår på GF. 

6.   Golfens Dag 28. april  PF er forhindret i  at komme – Golfens Dag afholdes som i 
2018. JR inviterer klubber i  klub. 

7. Medlemsstatistik JR udleverede og gennemgik medlemsstatistik. 

8. Greenfeestatistik JR udleverede og gennemgik greenfeestatistik 

9. Kort- og mobilepay automater OR og JR laver oplæg til  bestyrelsen til  beslutningsgrundlag. 

10. Tee-steder Vi får så vidt muligt DGU til  at rate den ”nye” bane og 3 tee-
stedssæt. SB og JR laver oplæg. 

10. a Tilskud til  tøj ti l  eliten Bestyrelsen vedtog at klubben betaler 50% af udgiften dog 
max kr. 750 til  spil lertøj. Sport Direct er leverandør, men det 
er op til  eliten selv at vælge mærke. Brøndbys officielle spille-

dragt er: Hvid polo og sorte bukser, eventuel windbreaker i  
hvid eller sort. Bestyrelsen skal godkende spilledragter. Regler 
for logoer skal desuden overholde DGUs retningslinjer. 

11. Orientering fra formanden Repræsentantskabsmøde med deltagelse af JR og TEJ 
Plant et træ: Deltagere: TEJ, SB, HM 

Chefgreenkeeper Gedas er i  gang og er meget aktiv med ny 
energi. 

12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Spillermøde afholdt – det er muligt vi er spil-
lere nok til  2 herrehold og med hiv og sving et damehold. Spil-
lere som deltager i  elitetræning skal betale for dette. 

 
Baneudvalg, SB: Priser på visionsplan - prioriteringsopgaver - 
er fremsendt. 

 
Gammel green på hul 13 skal fjernes, da den dræner for godt, 
vil  det ikke være muligt at holde fairway i l ive. 
 

Træplantningsprojekt - Borgmesteren på hul 18, der er sat af-
mærkningspæle op på den del af banen der skal beplantes. KD 
har snakket med borgmesteren, der si ger at han glæder sig, og 
at det er en 8. klasse der kommer. Det fremsendte projekt 

over hul 4, ER inkl. i  træplantningsprojektet. 
 



Så snart vejret ti l lader det, vil  der blive arbejdet på greens, og 
klippet fairways. 

 
Kloaksystem på greenkeepergården er lavet mærkeligt, Peter 
ved mere. Tegninger af kloak ønskes. Udsugningen skal laves, 

denne blev ødelagt under renoveringen af regn. 
 
Kontakt DGU for ny rating af banen, lav nye længder med Jens  
 

Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
Aktivitetsudvalg, HM: HM har haft møde med Gedas om opga-
ver for frivil lige. HM forsøger på sigt at lave en gruppe som lø-

bende kan løse opgaver for klubben. Frivil ligdag den 6. april. 
Regel- og handicapudvalg, HM: HM samler udvalg ti l  klubme-
sterskaber/rækkemesterskaber. 
Byggeudvalg, PF:  Gedas er fremkommet med liste over forslag 

ti l  forbedringer på greenkeepergården – PF og Gedas aftaler 
nærmere action. 
Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke 
Turneringsudvalg, HM: HM har aftalt med formand for turne-

ringsudvalg om året matcher og hvor Helge skal hjælpe. 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 

 
 

13. Orientering fra sekretariatet JR og OR laver oplæg på kortbetaling ti l  automater 
DGU, Diabetesforeningen og BGK afholder en slags ”Golfens 
Dag” d. 27. april. Markedsføringsmateriale er klar  

Regler for ferieoptjening er ændret så OR og Anne tager på 
kursus i  dette. 

14. Eventuelt Møder mm. 2019: 
Foreningsfest 22. marts, repræsentantskabsmøde 22. og 23. 
marts. Generalforsamling 28. marts , træplantning den 29. 

marts kl. 10, frivil lig arbejdsdag den 6. april  (afbud fra HM), 
Åbningsmatch 7. april . Golfens Dag den 28. april, Bestyrelsen 
mod personale 29. juni, 21. september turnering for Frivil lige 
+ HH, Anne og JR. Afbud fra PF 

Datoer for bestyrelsesmøder efter GF aftales på konstitue-
rende bestyrelsesmøde efter GF den 28. marts. 

   

 

 


