
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 17. juni 2017 kl. 17:30 i klubhuset. 

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

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mø-
det den 29. maj 2017 

 

Mødereferatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR gennemgik budgetkontrol. Klubben er efter på indtæg-
ter, men har til gengæld sparet endnu mere på udgifterne. 
Likviditeten er fin. OR, PF og TEJ laver oplæg til banken vedr. 
gæld og afvikling af denne. 

5. Medlemsstatistik Trenden for antal medlemmer er svagt for nedadgående. 
Medlemstyper og tilbud blev diskuteret. Tilbud til Familier: 
Bestyrelsen overvejer at 2 voksne og 1 barn eller mere kr. 
kan komme ind for kr. 4.999 for resten af 2017. Medlems-
strukturen, greenfeeprisen, gæstegreenfees og samarbejdet 
med venskabsklubber bliver taget op på efterårsseminaret. 

6. Greenfeestatistik Greenfeestatistik blev gennemgået - Økonomien fremgår af 
regnskabet. 

7. Orientering fra formanden Klubben fylder 20 år i år. Fødselsdagsturnering den 5. au-
gust. Ulrik Vestmar inviteres til at holde tale om klubben. 
Borgmesteren inviteres til at holde tale. Bestyrelsen (HM) 
foreslår turneringsudvalget at der er Hole in one præmie. 
Fadøl og grillmad på dagen hvis det er muligt. Budget 10.000 
til turneringsudvalg.  I fødselsdagsugen koster tilbydes 
greefee til kr. 100 – kun 4-ball. 

8. Evaluering på overordnet strategi Ihht Forretningsordenen: ”At sikre enighed om mål, retning 
og hastighed.” Bestyrelsen vedtog at udsætte dette punkt til 
senere på året. 

9. Skolegolf 100 skoleelever har været til undervisning 4 gange, og 100 
mere følger efter sommerferien. Eleverne skal være under 
opsyn når de er her. Eleverne skal have medlemsfolder med 
hjem. 

10. Adgang til klubhus Det er ok at udefrakommende besøgende trækker drikkeva-
rer fra automaterne, men brug af øvrige faciliteter er ikke til-
ladt. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Både dame og herre-divisionsholdene har le-
vet op til målsætningen om at blive i divisionen. Regionshol-
det 50 plus skal spille oprykningskamp den 11. august i He-
deland 

 
Baneudvalg, SB: greenkeeperne har travlt med daglig pleje 
og ikke så meget tid til etablering af 13/14. Desuden har det 
været vådt og forhindret store maskiner i at køre på arealet. 
Firma afgiver tilbud på sprøjtning af kløver da vi har fået til-
ladelse til sprøjtning. 

 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 



 
Klubhusudvalg, HM: Maling af buggierum. HM har talt med 
Arne om maling af vinduer i klubhus. Betonrør ved klubhus 
skal fjernes. 

 
Regel- og handicapudvalg, HM: Sagen om forkert afleveret 
scorekort er afsluttet – og alle er tilfredse. 

 
Byggeudvalg, PF:  Renovering af greenkeeperbyging er i 
gang. Projekt skulle være færdig til september. 

  
Juniorudvalg, JKL: Juniorturnering 3. juni gik fint – dog afbud 
fra de 3 juniorer som skulle hjælpe. 3 juniorer disket for at 
spille forkert hul 13/17.  

 
Turneringsudvalg, HM: HM tager kontakt til turneringsud-
valg med bestyrelsens forslag til 20 års fødselsdag. 

 
Sponsorudvalg, JR: Pga manglende tilmelding til arrange-
ment ultimo juni bliver dette arrangement udsat til efter 
sommerferien. 
 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet Generalforsamling onsdag d 21. marts 2018 i ”Kilden”. 
Facebookannoncering for en slags ”Golfens Dag nr. 2” gav 
13 tilmeldinger. 

 

13. Eventuelt Næste bestyrelsesmøder mm. 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, 
bestyrelsesmøde 20. november, bestyrelsesmøde 18. de-
cember. 
Julefrokost 24. november. I 2018 hver 3. mandag i måneden. 
Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018. 
Personalet spiller mod bestyrelsen d. 6. august starttid kl 
9.30, enten på Furesø eller Køge. JR har orienteret persona-
let. 

   

 

 


