
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet tirsdag den 13. november 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: Peder Sustmann 
 
Afbud: Helge Michelsen 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2.   Klub- og Rækkemesterskaber Bestyrelsen vedtog at følge DGU’s anvisninger for afvikling af 
klubmesterskaber 2x 18 hulers slagspil spillet over 2 dage. En 
senere weekend spilles hulspil. Rækkemesterskaberne afhol-
des i juni og klubmesterskaberne stort set efter DGU’s anbefa-
linger, dog ikke nødvendigvis i de weekender. Turneringsud-
valget fastsætter rækker og handicapgrænser (evt. dem som 
er benyttet i regionsgolf). HM og HC tager møde med turne-
ringsudvalget. 
 
Oplægget på den samlede turneringsplan for 2019 blev gen-
nemgået og bestyrelsen havde følgende bemærkninger. 
Golfens Dag den 28. april skal tilføjes. 
Rækkemesterskaber spilles den 30. juni 
Klubmesterskaber slagspil d. 24. og 25 august, hulspil den 7. 
og 8. september. 
Den 21. september match for frivillige. Middag i klubhuset 
med mad udefra. 
Foursome flyttes til den 14. september. 
Familiesøndagen den 29. september slettes da vi i 2019 i alt 
afvikler 3 Familiesøndage. 
Bærebag pr 1. november. 

3   Personalesituationen – kun besty-
relsen 

Intet at bemærke 

4. Godkendelse af referat fra mødet 
den 15. oktober 2018. 

 

Referatet blev godkendt 

5. Åbne poster JR gennemgik åbne poster og opdaterede disse. 

6. 
 

Budgetopfølgning 
(relevante møder) 

Budgettet blev gennemgået og budget 2019 udarbejdes se-
nere på måneden. Mandag den 26. nov kl 10 budgetmøde 
med OR, Anne og JR. Og den 10. december kl. 8 OR, Anne, JR 
og TEJ. 

7. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået 

8. Greenfeestatistik Greenfeestatistik blev gennemgået 

9. Videoovervågning tilbud Bestyrelsen mener ikke at videoovervågning vil hjælpe og be-
sluttede at sætte bedre låse på buggierum, og i øvrigt afvente.  
SB aftaler med smed om opsætning af solidt låsesystem. 

10. Mødet m KIK TEJ og JR refererede om mødet fra KIK. 
Forhold for KIK tages op på næste bestyrelsesmøde i decem-
ber. Herunder indtægt på greenfee, tilskud og samlede for-
hold i øvrigt. 

11. Orientering fra formanden Intet at bemærke 



12. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Udsigt til tilgang af spillere til forstærkning af 
herreholdet. 
Baneudvalg, SB: Buggie stjålet og erstattet. Vi har købt brugt 
greenklipper fra Greath Northren. Banen gjort vinterklar og 
med vinterregler. 
Begynderudvalg, HC: Alle undersøgelser viser at integration af 
nye medlemmer er meget vigtig. Mere undervisning i 2019 er 
et ønske. Ønske om ad hoc gunstarter i 2019 når det passer 
ind i turneringsplanen i øvrigt. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Lynskur er etableret – fliser kommer senere. 
Juniorudvalg, JKL: Vintertræning i Harekær indendørs. 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: BIF kontaktet vedr samarbejde og har ryk-
ket for svar. 
Familieudvalg, HC: 3 Familiedage i 2019. 
 
 

13. Orientering fra sekretariatet Bestyrelsen besluttede at uanset vejrsituationen sender vi i 
2019 en reminder ud til alle klubbens medlemmer medio ok-
tober og motiverer de gældende regler. 
JR har kontakt BIF for sponsorsamarbejde. 

14. Eventuelt 2018: 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. november, strategimøde 25. 
november 9.00-16.00, julefrokost 8. december klokken 13 (af-
bud fra HC), bestyrelsesmøde 17. december 
2019: 
Bestyrelsesmøde 28. januar, 18. februar, 27. februar inden-
dørs træning for eliten, bestyrelsesmøde 18. marts, General-
forsamling 28. marts. Golfens Dag den 28. april, Bestyrelsen 
mod personale 22. juni, 21. september turnering for Frivillige 
+ HH, Anne og JR. 

   

 


