
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 18. februar 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: HC og HM 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 28. januar 2019 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede åbne poster 

4. 
 

Budgetopfølgning 2018 
Godkendelse af Budget 2019 

 

OR gennemgik udkast til årsregnskabet 2018 som følger bud-
gettet. 
OR gennemgik budget 2019. Budget 2019 vedtages endeligt 
på bestyrelsesmødet den 18. marts. 

5. Generalforsamling 2019 Indkaldelse og dagsorden udsendes i første uge af marts når 
regnskab er færdigt. 

6. Plante træer dag 29. marts TEJ orienterede om træprojektet den 29. marts. 

7. Medlemsstatistik JR udleverede og gennemgik medlemsstatistik 

8. Greenfeestatistik JR udleverede og gennemgik greenfeestatistik 

9. Orientering fra formanden Formanden orienterede om dialogen med kommunen. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde på torsdag den 22. februar. Eliten skal 
betale 50% af udgiften til eventuelt spilledragt. Klubben yder 
max kr. 500 i tilskud pr. spiller. 
Baneudvalg, SB: Møde med chefgreenkeeper Gedas d. 20. fe-
bruar. Gedas får udleveret træbeplantningsplan og Visions-
plan. Sommerfugl, Justas, tiltræder 1. april. Ny (brugt) green-
klipper er modtaget, og er i rigtig god stand. SB og Gedas laver 
økonomi på de 10 første punkter på Visionsplanen. 3 sæt tee-
klodser etableres og implementeres i foråret/tidlig sommer. 
SB/JR laver scorekort med de 3 længder. DGU orienteres ef-
terfølgende. 
Begynderudvalg, HC: Søndags Hyg-Ind (konceptet rigtig fint 
men bestyrelsen ønsker nyt navn). TEJ vil gerne tage vagter 
nogle søndage. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: HH har lavet detaljeret plan for træning. JLH 
sender planen til JR. Vintertræning i Harekær den 17. februar. 
2 juniorer kommer den 27. til indendørs træning. 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Møde med potentiel sponsor lørdag den 
23. februar. 
Familieudvalg, HC: Møde i udvalget første uge i marts. I 2019 
afholder udvalget 3 Familiesøndage. 

11. Orientering fra sekretariatet Samarbejde mellem Diabetesforening og DGU går fint med af-
vikling af Golfdag for medlemmer af Diabetes foreningen den 
27. april og med efterfølgende prøvemedlemsskab til halv pris. 



Samarbejde med Ældresagen har indtil videre kastet 10 tilmel-
dinger af sig til Golfens Dag den 28. april. 
JR har sagt ja til samarbejde med DGU om projekt for at er-
hverve nye medlemmer – 20 klubber udvalgt, her i blandt 
Brøndby. 
JR har haft møde med Strandes Forsamlingshus vedr. tættere 
samarbejde og laver på baggrund heraf oplæg til bestyrelsen. 
Alle medlemmer får efter 1. april Medlemspakker med blandt 
Årsmærke og anden nyttig information. 
KIK har valgt tøj fra Sport Direct som præsenteres på klubbens 
hjemmeside. Bestyrelsen vedtog at klubbens officielle logo 
skal være på beklædning med (overvejende) sort eller hvid 
baggrund, og logo skal placeres på venstre bryst, alternativt 
højre. 

12. 
 

Eventuelt Møder mm. 2019: 
27. februar indendørs træning for eliten, bestyrelsesmøde 18. 
marts, Foreningsfest 22. marts, repræsentantskabsmøde 22. 
og 23. marts. Generalforsamling 28. marts, træplantning den 
29. marts kl. 10, frivillig arbejdsdag den 6. april, Åbningsmatch 
7. april. Golfens Dag den 28. april, Bestyrelsen mod personale 
29. juni, 21. september turnering for Frivillige + HH, Anne og 
JR. 

 

 


