
 
Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 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: HM (ferie) 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 18. juni 2018. 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Skal opdateres – se medsendte 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR: til og med juli meget tæt på budget. Dog er vi efter på greenfee 
som vi håber at indhente noget af inden udgangen af september. Vi 
har sparet på udgifter i forhold til budget samlet set – så alt i alt er 
klubben fint kørende. 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev udleveret og gennemgået – vi har fået 74 nye 
medlemmer år til dato og i samme periode sagt farvel til 48 med-
lemmer. 

6. Greenfeestatistik Vi er under budget på greenfee, men varmen har lagt en dæmper 
på antallet af greenfeespillere. Banen har ikke været så god, så vi 
håber på at lidt nedbør med efterfølgende grøn bane, samt billig 
greenfee kan tiltrække greenfeespillere i resten af august, samt sep-
tember. 

7. Orientering fra formanden TEJ: møde afholdt med 3F vedr overenskomst og forhandlinger på-
går. I forvejen efterlever klubben overenskomsten.  
TEJ er med i klubmesterskab. 
TEJ er ikke sikker på at kunne overrække præmier til KM – HC er 
stand-by 
TEJ vil gerne have input fra øvrige bestyrelse til den 15. september. 

8. Sport Direct BGK indgår aftale om samarbejde med Sport Direct. Den rabatpris 
klubben får kommer medlemmer direkte tilgode ved køb af tøj. 

9.  Oplæg Strategimøde JR fremsender oplæg til Strategimøde til bestyrelsesmødet den 17. 
september. 
 

10
. 

Bunkers S: Der er kommet sand i alle bunkers i sommer. 

11
. 

Service og åbningstider TEJ ønskede også sekretariatets Åbningstider under ”Kontakt & 
Info””og ikke kun på forsiden – det er sket. 

12
. 

Prioritering af projekter Bestyrelsen opremsede projekter til frivilligt arbejde og prioriterede 
disse opgaver:  Trappe væk på hul 11, maling dør og vinduer i klub-
hus, fliser rundt om administration, erstattes med granitskærver, 
maling af facader (vi har rullestillads), klippe hæk v hul 12, sten og 
jord fjernes ved prorum, fliser lægges, stabil fyldes i huller, vedlige-
hold af nye bede ved terrasse. 

13
. 

Nye golfregler 2019 Sustmann og Schlichting har været på kursus og Sustmann vil senere 
afholde kursus i klubben for medlemmerne. Derudover findes der 
på www.danskgolfunion.dk under ”regler og handicap” læse-
stof/kursus. Se feks her:  

https://rise.articu-
late.com/share/Bj4n19kMfxhhO8S3CXwsAXn8sOhZsYFj#/?_k

http://www.danskgolfunion.dk/
https://rise.articulate.com/share/Bj4n19kMfxhhO8S3CXwsAXn8sOhZsYFj#/?_k=jdk32u
https://rise.articulate.com/share/Bj4n19kMfxhhO8S3CXwsAXn8sOhZsYFj#/?_k=jdk32u


=jdk32u 
 
DGU sender ikke regelkyndige ud til klubberne, men tilbyder kurser 
til klubberne ansvarlige regelfolk hvor Schlichting og Sustmann altså 
har deltaget. 

14
. 

Tilbud nærområder, nyt net Tilbuddet på forskønnelse af nærområder med blandt andet udskift-
ning af sten til granitskærver er for stor en mundfuld pt. Mht net på 
Driving Range så skal bevoksning først klippes ned før net kan repa-
reres. Vi har fået tilbud på udskiftning af hele nettet, men vi kan nø-
jes med udskiftning af ca 20 procent af dette. 

15
. 

Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Seniorhold spillede uafgjort i årets sidste kamp. Da-
merne tabte. Ingen hold rykker op. PF afholder møde med eliteud-
valget om eliten 2019. En eller flere fra eliteudvalget evt. deltage på 
strategiseminar. 
Baneudvalg, SB: Midlertidig lokalregel om lempelse ”through the 
green”, dvs på fairway og områder klippet som fairway. Indtil videre 
fortsætter vi uden chefgreenkeeper og med SB som leder af green-
keeperne. Bestyrelsen drøftede om denne konstruktion på sigt er 
optimal hvor kun én medarbejder er uddannet greenkeeper – og 
der ikke er en daglig chef. 
Begynderudvalg, HC:  Ønske om gunstart, eller delvis gunstart, om 
mandagen i 2019 idet vi er oppe på 30 deltagere og de sidste først 
kommer ud kl 18 og alle er meget sendt færdige. Det fungerer godt 
med prøvemedlemmer og kaniner i forlængelse af hinanden, men 
alt tager tid. Brøndby Golfklubs begynderarbejde får positiv omtale i 
andre klubber. Bestyrelsen vedtog at fortsætte dem model vi bru-
ger, måske med et par små-justeringer uden at gå på kompromis 
med den gode kvalitet. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Midler er bevilliget til lynaflederskur. PF kontakter 
Unipro for opsætning. 
Juniorudvalg, JKL: Junioruge internt i Brøndby gik fint. JKL får time-
oversigt fra sekretariatet på brugte timer hos Hans-Henrik. 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: En vigtig sponsor stoppet. Bestyrelsen foreslog at 
Brøndby var vært og arrangør for firmagolfmesterskab for virksom-
heder med domicil i Brøndby. JR undersøger om det er muligt. 
Familieudvalg, HC: 3 dage er afholdt, første og sidste var godt be-
søgt – 4. og sidste Familiesøndag i 2018 afholdes 30. september. 
 
 

16
. 

Orientering fra sekretariatet Frivillig arbejdsdag blev aflyst pga manglende tilslutning. 

17
. 

Eventuelt 2018: 
Præmieoverrækkelse KM søndag den 2. september. Fri-
villig turnering og spisning den 15. september, bestyrel-
sesmøder: 17. september, 15. oktober, 19. november, 
strategimøde 25. november 9.00-16.00, julefrokost 8. 
december klokken 13, bestyrelsesmøde 17. december 
2019: 
Bestyrelsesmøde 21. januar, 18. februar, 18. marts, Ge-
neralforsamling 28. marts.  
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