
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 20. marts 2017 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).  
 
Afbud: JKL 
 
Gæst:  
 

 Dagsorden   
 

Referat 

  
 

 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 27. februar 2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Januar, februar fremsendes snarest når AS er færdig med ind-
tastning af budget for hele 2017. OR havde lavet oversigt over 
udviklingen i hovedtal fra og med 2013 til og med budget 2017 
til bestyrelsens orientering. 
Bestyrelsen vedtog at JR, OR og AS finder en løsning på gebyr 
for de medlemmer som ikke er tilmeldt PBS idet der er en del 
penge at spare. 

5. Medlemsstatistik Udleveret og gennemgået. Bestyrelsen ønsker at statistikken 
suppleres med graf som viser udviklingen over tid. 

6. Greenfeestatistik Udleveret og gennemgået 

7. Forberedelse GF – indkomne for-
slag og underskrift af regnskab 

JR laver ny opdateret dagsorden for GF incl. de 3 forslag fra 
medlemmerne. Dagsorden ligger til afhentning i sekretariatet. 

8. Orientering fra formanden Brøndby Kommunes uddeling af priser. Ole (og Lene) var no-
mineret men fik ikke prisen, men dog anerkendelse og en erin-
dringsvase. 

9. Repræsentantskabsmøde SB og HM refererede fra Repræsentantskabsmødet:  
 
Bestyrelsen besluttede at Familieudvalget skal søge om støtte 
til Familiegolf. 
 
En slags ”Golfens Dag” for juniorer afholdes i sommer. 
”F” forsvinder fra DGU-kort da kategorien alligevel fremgår af 
GolfBox 
 
Nye golfregler fra 2018 og nye handicapregler for 2019. Hele 
verden er det gældende i.  
 
Bestyrelsen besluttede at SB skal gå videre med at få DGU til 
at indføre kontrol af ”licens” så spillere uden licens ikke bare 
kan skifte klub. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde den 20. marts (altså samtidig med dette 
bestyrelsesmøde). 
 
Baneudvalg, SB: Boldopsamling ca kl 18 torsdage. 1. april åb-
ner rangen og boldautomat, samt sommertees. Vognforbud-
det ophæves også 1. april. Ansøgning om sprøjtning sendt til 
kommunen og tages op 19. april. En eller to bunkers på hul 5 



nedlægges. Logbog er indført for lærling. Hul 9 skal være fær-
dig først og derefter hul 13 og 14. Masser af træer er beskåreti 
vinter. Greens er ramt af svamp og forventes at være gode 
igen ca 1. juni – de er under kraftig behandling, men der skal 
være vækst i græsset i en længere periode før skaderne er ud-
bedret og greens er gode. 
 
Begynderudvalg, HC: Opstartsmøde afholdt m udvalget og 
hjælpere. Referat af mødet er fremsendt til bestyrelsen. 
 
Klubhusudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Reparationsprojektet på Greenkeepergården 
er på plads og greenkeepere er orienteret. PF har sørget for at 
vi ikke skal betale afgift for det ”Gule Palæ”. 
 
Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke 
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
 
Familieudvalg, HC: Alle børnebørn til klubmedlemmer bør ind i 
klubben – der er nu tilbud ti minijuniorer (under 12 år) at del-
tage i juniortræning i hele sæsonen, samt spil på Par 3 – det 
hele sammen med klubbens professionelle golftræner Hans-
Henrik. Alt dette for kun kr. 350,00 pr. år. 
 
 

11. Orientering fra sekretariatet Brev sendt til Kent Magelund vedr internet. JR taler og med 
Tonni i Middelalderlandsbyen som også gerne vil have inter-
net. 
 
Kommunen er kontaktet vedr genstart af kommunale golfme-
sterskaber. JR følger op. 
 
Regler den 20. marts gik fint med godt 40 deltagere. 
 
Møde vedr hjemmeside og FB afholdes den 22. marts kl. 
16.30. 
 
FaceBook – klubbens officielle side:  
 
https://www.facebook.com/BrondbyGolfklub/?fref=ts 
 
FaceBook - 37 Plus – lukket gruppe for Kaniner og Prøvemed-
lemmer: 
 
https://www.face-
book.com/groups/627196990817203/?fref=ts 
 
Personalemøde afholdt m velkomst til Benjamin og som op-
start på sæson. 
 

https://www.facebook.com/BrondbyGolfklub/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/627196990817203/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/627196990817203/?fref=ts


JR beder H-H sørge for indkøb af klubpoloer i alle størrelser til 
brug for afprøvning og efterfølgende bestilling. 
 
Bestyrelsen ønsker at JR opretter mapper i DropBox med di-
verse vigtige dokumenter. 

12. Eventuelt Næste møder den 29. marts kl 17 og efter Generalforsamling 
til konstituering af bestyrelsen, samt mandag den 24. april, 
mandag den 29. maj og 19. juni. 
 
Golfens Dag afholdes søndag den 30. april. Fra bestyrelsen del-
tager med sikkerhed TEJ, PF, SB og HC. JKL. Derudover deltager 
JR, AS og H-H. 

 

 


