
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 15. oktober 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:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Orientering af bestyrelsen vedr. 
Personalesituationen. (kun besty-
relsen deltager) 

 

Intet at bemærke 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
den 17. september 2018 

 

Referatet blev godkendt 

4. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede åbne poster 

5. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Vi er lidt foran budgettet. OR og TEJ beslutter hvem der har 
ansvaret for budget for Driving Range, samt daglig drift af 
Driving Range. Likviditeten i klubben er fin. Budgetskemaer 
sendes ud til alle udvalg efter dette bestyrelsesmøde. 

6. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået og vi har netto tilgang af 
medlemmer. 

7. Greenfeestatistik Vi er en smule over budget i september, men ikke nok til at 
indhente det vi var bagud efter den stegende hede og tørre 
sommer. 

8. Fortrinsret sommerferie 
Gunstart 2 gange samme dag 

Bestyrelsen besluttede at KIK ikke skal have fortrinsretstider i 
sommerferieperioden såfremt der ikke afvikles turneringer i 
en given periode. JR kontakter KIK vedrørende dette. JR aftaler 
efterfølgende med Turneringsudvalget og KIK. 

9. Petanque og krolf Bestyrelsen drøftede muligheden for at etablere Petanque og 
Krolf, men bestyrelsen er enige om ikke at gøre det, da det lig-
ger for langt fra klubbens normale aktivitet. 

10. Orientering fra formanden Netværksmøde den 30. oktober i Rødovre Centrum for besty-
relse og ansatte med ledsager. Tilmelding til JR. 
Fritspilsaftaler fungerer fint, dog er bestyrelsen i tvivl om ri-
meligheden med Harekær hvor 10 Harekærmedlemmer spiller 
mellem 10 og 30 runder pr år. 
Regionalmøde d. 24. oktober: HM og TEJ deltager. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde afholdt – dame- og herrehold er til-
meldt. Eliten deltager med indlæg på bestyrelsens seminar i 
november. Spillermøde 6. marts 2019. Alle med max hcp 16 
inviteres.: Elitens 4 hold består af:  Veteran, Senior, Herre- og 
damehold. 
Baneudvalg, SB: Fairways er eftersået mange steder og spirer 
mange steder. Greens får svampemiddel inden vinter, gødning 
på mange fairways, de træer som er knækket erstattes med 
nye til foråret. 
Begynderudvalg, HC: Afslutning d 14. oktober – HC takkede 
alle hjælpere og Kaniner. Begynderudvalget overvejer om Ka-
nin-”klubben” formelt skal være en ”Klubber i Klubben” med 
samme rettigheder. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 



Regel- og handicapudvalg, HM: Sustmann arrangerer regelaf-
tener med HM. 
Byggeudvalg, PF: Oliefyr skiftet i klubhus, etablering af shelter 
er påbegyndt. Skanderborg GK har henvendt sig om finansie-
ring greenkeeperbygning. Alle de bygninger kommunen stiller 
til rådighed for klubben trænger til vedligehold.  
Juniorudvalg, JKL: Thomas vil ikke være juniorformand selvom 
han er meget velegnet. Den 27. oktober er der juniortræner 
uddannelse i Greve Golfklub. Dog har ingen vist interesse. 
Torsdag/fredag i Efterårsugen træning for juniorer. Indendørs 
træning i Harekær med både junior og elite i vintermåne-
derne. Meget fint hvis juniorer og elite kan samles. 
Turneringsudvalg, HM: Afslutningsmatch spilles den 28. okto-
ber. Evaluering af Klub- og Rækkemesterskab udsat til næste 
møde da materialet netop er modtaget. Sustmann deltage på 
næste bestyrelsesmøde og drøfte KM og Rækkemesterskaber. 
HM inviterer Sustman. 
 
Sponsorudvalg, JR: Netværksmøde i Hvidovre Fodbold med ca 
50 sponsorer – hvoraf JR talte med de 8. 
 
Familieudvalg, HC: Sidste Familiesøndag afholdt den 30. sep-
tember få deltager, men konceptet holder også i 2019. 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet Nye medlemmer i 2018 kommer fra forskellige aktiviteter som 
alle er vigtige. Vigtigt at Brøndby Golfklub er synlig ”over-
alt”.Nye medlemmer 2019 med følgende ekstra tiltag udover 
de allerede eksisterende:  
Forslag fra Per vedr patientforeningen 
Nordic Golfers – markedsføring 
 
JR kunne fortælle at Onsdagssneglen i GolfBladet handler 
hvordan DGU bør udnytte dansk golfs succes til at få flere juni-
ormedlemmer. 
Brøndby Golfklub har også fået fin omtale efter TN Invitatio-
nal. 
Toiletterne har fået optimeret udskylning og påfyldning af 
vand – kan måske afhælpe stoppede kloakker. 
Personalemøde 

13. Eventuelt 2018: 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. november, strate-
gimøde 25. november 9.00-16.00, julefrokost 8. de-
cember klokken 13 (afbud fra HC), bestyrelsesmøde 
17. december 
2019: 
Bestyrelsesmøde 28. januar, 18. februar, 27. fe-
bruar indendørs træning for eliten, bestyrelses-
møde 18. marts+, Generalforsamling 28. marts. 

   

 

 


