
 
Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 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 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2.   Orientering vedr personale (kun 
bestyrelsen) 

FU orienterede bestyrelsen 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
den 20. august 2018 

 

Referatet blev godkendt 

4. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede åbne poster 
Bestyrelsen besluttede at droppe TV til GolfBox med mindre 
det bliver brugt til andet end blot klubmesterskaber og i øvrigt 
fungerer. 

5. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Vi følger budgettet fint eller er foran. Det samme gælder klub-
bens likviditet. 

6. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået og vi har en netto tilgang 
af nye medlemmer år til dato. 

7. Greenfeestatistik Blandt andet den ekstremt varme sommer har gjort det svært 
at nå budgettet og vi halter lidt bagud. 

8. Orientering fra Formanden Frivillig match og middag gik rigtig fint. 51 til match og 59 til 
spisning. Det var meget positiv respons på dagen. 
Selvevaluering af bestyrelsens arbejde tages op på Strategimø-
det i november 

9. Sport Direct Aftale vil blive underskrevet med Sport Direct -JR orienterer 
personale og medlemmer om aftalen med Sport Direct når kø-
replanen er aftalt med Sport Direct og aftalen endelig er un-
derskrevet. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde ultimo september om evaluering af sæ-
sonen. Forventninger til sæson 2019 diskuteres. Eliteudvalget 
orienterer JR om hvorvidt der skal tilmeldes dame- og herre-
hold i kvalifikationsrækken. 
Baneudvalg, SB: Daniel fastansat. Hul 13-14 er færdig anlagt. 
Alt er tilsået. 2 riste graves ned til faskine for at dræne. Ekstra 
græsfrø er indkøbt og mere kommer til – for at dække de bare 
pletter efter tørken. SB spørger kommunen om hjælp til at be-
handle fairways med spyd for at lufte og dræne fairways. 
Begynderudvalg, HC: 14. oktober er afslutningsmatch 
Aktivitetsudvalg, HM: HM prøver at eksekvere fra opgaveli-
sten. 
Regel- og handicapudvalg, HM: Regelaften evt. sammen med 
vinsmagning 
Byggeudvalg, PF: Shelter leveres og sættes op tæt på efterårs-
ferie. Greenkeepere rydder pladsen og borer huller til stolper. 
Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke 
Turneringsudvalg, HM: Four-some den 23. september. 
JR/Sustmann evaluerer på klub- og rækkemsterskaber og ori-
enterer bestyrelsen. 
Sponsorudvalg, JR: Prisen på sponsorat ned til 2.-3.000. Vest-
egnens Mesterskab for 3-mandshold afvikles i 2019. 



Familieudvalg, HC: Sidste Familiesøndag afvikles 30. septem-
ber. 

11. Orientering fra sekretariatet Strategioplæg til bestyrelsen fremsendes primo november. 
Møde med sponsorerne Thoma El/Uni-Pro om Vestegnens 
Mesterskaber 3-mands firmahold blev vedtaget at skulle afvik-
les i 2019. 
JR deltager i Netværksmøde den 19. september i Hvidovre 
Fodbold 
Afslutning Kaniner 2018 – og sæson 2019 – eventuelt som 
gunstart kl 16.30 på hul 12 til 18. 
Barnedåb – Kristian den 27. oktober. 
Juniormatch i DGU-regi blev afviklet søndag den 9. sept. 
Vi kører kampagne vedr greenfee kr. 200 og nye medlemmer 
uden indskud på Facebook. Vi har no godt 600 ”følgere” og 
vokser fortsat. 
5 Targets er opsat på Driving Range i forskellige farver og nøj-
agtig afstand fra hver måtte. 
Vi har fået gratis omtale 2 gange i Sydkysten og Folkebladet. 

12. Eventuelt 2018: 
Netværksmøde 19. september, bestyrelsesmøde 
15. oktober, 12. november, strategimøde 25. no-
vember 9.00-16.00, julefrokost 8. december klok-
ken 13 (afbud fra HC), bestyrelsesmøde 17. decem-
ber 
2019: 
Bestyrelsesmøde 21. januar, 18. februar, 18. marts, 
Generalforsamling 28. marts. 

 

 


