
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 13. marts 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), Jens Rasmussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud: JKL – (ferie i Spanien) 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 19. februar 2018 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster JR gennemgik Åbne Poster og opdaterede disse 

4. Flexmedlemmer Information/tilbud til Flex om overgang til Fuldtidsmedlem ud-
sendes igen i 2018, ligesom Flexmedlemmer indkaldes til 
møde vedr eventuelt fuldtidsmedlemsskab. 
Flexmedlemmer må både spille hverdag og weekends. 

5. Generalforsamling 2018 Bestyrelsen gennemgik Dagsordenen for GF, og fordelte opga-
verne imellem sig. 
De er ikke indkommet forslag til Generalforsamlingen fra med-
lemmerne. 
Regnskaberne blev underskrevet af bestyrelsen, dog ikke JKL 
som var på ferie. 

6. Beplantningsplan Baneudvalgsformanden fremlagde beplantningsplanen og be-
styrelsen vedtog at implementere denne. Dvs en forbedring af 
banen og samtidig en hjælp, på lang sigt, til dræning af banen. 

7. 
 

Budget 2018 
 

Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2018 og godkendte 
dette endeligt. Budgettet for 2018 skal fremlægges men ikke 
godkendes af generalforsamlingen. 

8. Medlemsstatistik  Blev udleveret og gennemgået 

9. Greenfeestatistik Er ikke opdateret 

10. Orientering fra formanden TEJ og HC deltog i frivillighedsfesten i Brøndby Kommune. I 
2019 skal klubben indstille mindst en kandidat til de 3 forskel-
lige priser. 
SB og TEJ deltager i DGU’s repræsentantskabsmøde 
TEJ har bedt JR og Anne deltage i kursus om dataregistrering. 
JR rapporterer efterfølgende. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Eliteudvalgsmøde afholdt. Spillermøde efter 
Påske. 
 
Baneudvalg, SB: Møde i baneudvalg vedr beplantning. 20 frivil-
lige skal bruges til træplantning + 10 frivillige til klargøring af 
havemøbler og terrasseområder. 
 
Begynderudvalg, HC: Møde i udvalget plus en masse hjælpere. 
HC, Egon Post, Ole Nielsen og en mere i et ”Kaninklubudvalg” 
til at organisere Kaninerne. De 3 første gange de skal på banen 
er det på Par 3, og den sidste gang sammen med Kaninerne på 
stor bane. Alle prøvemedlemmer kan dog som hidtil gå med 
deres ”fadder” på stor bane efter de første 4 ugers grundfor-
løb. 
 



Klubhusudvalg, HM: Møde den 14.marts. Solvej og Arne stop-
per i udvalget. HM foreslog at vi havde et ”Aktivitetsudvalg” i 
stedet til ad hoc-opgaver hvilket bestyrelsen bakkede op om. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet nyt 
 
Byggeudvalg, PF: Intet nyt 
 
Juniorudvalg, JKL: Intet nyt 
 
Turneringsudvalg, HM: Møde den 14. marts 
 
Sponsorudvalg, JR: Intet nyt 
 
Familieudvalg, HC: Frank Winzentsen træder ind i Familieud-
valget. 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet JR iværksætter kampagne for frivilligt tilskud til klubben blandt 
andet til brug for bane- og klubhusforbedringer 
Information om greenfeeaftaler sendes ud med Nyhedsmail 
efter Generalforsamlingen. 

13. Eventuelt 2018: 
Repræsentantskabsmøde 17. marts, Generalforsamling 
onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.30 (mødetid for besty-
relsen klokken 17.00), bestyrelsesmøde 16. april, Gol-
fens Dag 22. april, bestyrelsesmøde 14. maj, 18. juni, 20. 
august, frivillig turnering og spisning den 15. september, 
bestyrelsesmøde 17. september, 15. oktober, 19. no-
vember, 17. december 
2019: 
21. januar, 18. februar, 18. marts, Generalforsamling 27. 
marts.  

   

 

 


