
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 29. maj 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).  
 
Gæst: Kristian 
 
Afbud: Helge og Mathias 
 

 Dagsorden   
 

Referat 

  
 

 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 24. april 2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Den gode bundlinje skyldes for størstedelens vedkommende 
besparelser på greenkeeperløn. Klubben har afholdt ekstra 
udgift til kloakreparation og etablering af nye el-tavler og bug-
gierum. Ole orienterede om mødet med banken m. Ole/Tage 
og banken. 

5.   Orientering fra greenkeeper Kristian orienterede om arbejdet med vedligehold af banen, 
herunder også anlægsprojekterne på hul 9, 13 og 14. Bestyrel-
sen besluttede, om mulig,  at få fat i en ”sommerfugl” mere så 
Kristian/Mathias kan hellige sig anlægsprojekterne. Bestyrel-
sen overvejer at skifte tilbage til den mere robuste rødsvingel, 
som er mere hårdfør og mere resistent overfor feks svamp – 
og billigere i drift. 

6. Medlemsstatistik Medlemsstatistikken blev gennemgået og bliver grundigere 
gennemgået på bestyrelsesmødet den 19. juni. 

7. Greenfeestatistik Skema opdateres. Hvilke klubber skal og vil vi samarbejde med 
– det tages op seminaret til efteråret. 

8. Orientering fra formanden Besøg fra kommunen onsdag den 21. juni – program og nøjag-
tig tid fremkommer senere. 
Bestyrelsen godkendte at H-H arrangerer mere golf/etikette 
for prøvemedlemmerne torsdag sen eftermiddag/aften. 

9. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, SB: Sprøjtetilladelse modtaget, men den gælder 
ikke i vandindvindingsområder. Ny bunkerrive modtaget og er 
i rivende udvikling. Mere sand fyldes i bunkers. 
Begynderudvalg, HC: Kaninerne og prøvemedlemmerne er i 
sving. 
Klubhusudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Greenkeeperbygning ikke påbegyndt endnu. 
Juniorudvalg, JKL: Turnering 3. juni uden deltagelse af Brøndby 
medlemmer. 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Vejret halvdårligt men alligevel 25 børn og 
en del bedsteforældre. Næste arrangement er den 11. juni. JP 
tager sig af forældre som ikke spiller golf. 
 



 

10. Orientering fra sekretariatet Buggierum ved at være færdigt, mangler dog belægning. Led-
ningerne skal op at hænge. JR køber hængelås med kode. 
Kloakken er undersøgt. Alt for lidt fald gør at den stopper til. 
Papirhåndklæder afvikles og erstattes med håndtørrer da det 
er papirhåndkæderne som stopper kloakken. 
Familiesøndag den 11. juni, Jens og HH kører en ekstra Golfens 
Dag 18. juni. 

11. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde 19. juni, 21. august, 11. september kl 
16.30-19.00 (i stedet for den 18. september) efterfulgt af 
medlemsmøde fra 19 til 21, bestyrelsesmøde 23. oktober, be-
styrelsesmøde 20. november, bestyrelsesmøde 18. december. 
Julefrokost 24. november. I 2018 hver 3. mandag i måneden. 
Generalforsamling 21. eller 22.marts – Jens bestil lokale. 
Personalet spiller mod bestyrelsen d. 6. august starttid kl 9.30, 
enten på Helsingør, Furesø, eller Køge. Jens orienterer perso-
nalet. 

   

 

 


