
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 16. april 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. Godkendelse af referat fra 
mødet den 13. marts 2018 

 

Referatet blev godkendt 

3. Konstituering jnf. Vedtæg-
terne, samt ajourføring og un-
derskrift af forretningsorden 

OR havde flere gode input til Forretningsordenen. 
TEJ og OR gennemgår og tilpasser forretningsorde-
nen og fremsender denne til gennemsyn i bestyrel-
sen. 

4. Åbne poster JR gennemgik Åbne Poster og tilpassede disse. 

6. Dataforordningen. Ønske fra 
BGK til DGU om aftaler/kon-
trakter 

JR orienterede om persondataforordningen. I sekre-
tariatet er mappe med grundig information og vej-
ledning. Samtykkeerklæring skal underskrives af nye 
medlemmer i forbindelse med indmeldelse. JR ryk-
ker DGU for udkast til Indmeldelsesblanket. Eksiste-
rende medlemmer skal også underskrive samtykke-
erklæring. 
 

7. Golfens Dag På Golfens dag har vi 3 ”aktivitetsområder: 1) Driv-
ing Range, 2) Puttinggreen 3) Banevisning hul 18 og 
11. JR sender orientering rundt til de pt ca 40 frivil-
lige.JR orienterede bestyrelsen om det samlede for-
løb for prøvemedlemmer. 

8. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

Vi ligger pænt til efter første kvartal. Likviditeten er 
også fin. Dette på trods af vejret. 

9. Medlemsstatistik Blev udleveret og gennemgået 

10. Greenfeestatistik Vi er næsten på budgettet 

11 KIK – herunder mail fra Jer-
nene 

Bestyrelsen vil gerne støtte mentorordningen i Jer-
nene. Bestyrelsen vil gerne bede om evaluering 
hvorledes det er gået når sæsonen er slut. 

12. Orientering fra formanden TEJ orienterede kort om årets Repræsentantskabs-
møde. Vigtigste spørgsmål repræsentanterne tog 
stilling til, var at nedstemme et forslag ti,l at baner 
med Par 3 bane kunne udstede DGU-kort til med-
lemmer som kun spillede på Par 3-banen og ikke 
havde adgang til hele klubben anlæg. Det forslag 
blev nedstemt. Baner med 2 x 18 huller kan dog 



godt udstede fuldt DGU-kort selvstændigt på hver 
af de 2 baner. 

13. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Et spillermøde afholdt. Træningen 
lidt bedre organiseret – tilmelding for eliten skal 
fremover ske i Protrænermodulet. HH udtager hol-
dene. Herrer til 4. div søges. 
 
Baneudvalg, SB: Træplantning har fundet sted på 
”sletten”. Buggierne er klar – der åbnes for buggier 
senest 18. april. Next tee indkøbes til alle påkræ-
vede steder. Targets for kr. 10-15.000 er bevilliget. 
Opstartsmøde vedr yderligere plantning af træer til 
efteråret. SB undersøger alarmerende højt el-for-
brug som måske skyldes jordvarmeanlægget. 
 
Begynderudvalg, HC.: Flere møder afholdt og nye 
tiltag bliver implementeret. HC har deltaget på 3 af 
4 KIK’s opstartmøder og talt om vigtigheden af inte-
gration af nye spillere. Dette er blevet taget godt 
imod. 
 
Aktivitetsgruppen (HM): Blomsterbed etableres, fli-
serne trænger til højtryksspuling. 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
 
Juniorudvalg, JKL: Juniorhold tilmeldt. Den nye 
mand i juniorudvalget, Thomas (Rasmus far) går til 
sagen med ildhu. 
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Sponsorudvalg, JR:1 sponsor gået ud, 1 mulig spon-
sor på vej ind. 
 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

14. Orientering fra sekretariatet Personalemøde afholdt med alle ansatte den 13. 
april – hovedsagligt om sæsonstart 2018 og gensidig 
orientering om status og nye tiltag i 2018. 
 
Det er lykkedes at få den gamle inaktive Facebook-
side lukket så der nu kun eksisterer 2: Den officielle 
side plus 1 til. 



 
Ingen medlemskategorier, eller rabatordninger gi-
ver mere en mulighed for én rabat. Altså ikke rabat 
på rabat. 
 
Møde med kommunen den 25. april vedr ridestier. 
Udover JR deltager SB og muligvis HM. Bestyrelsen 
har svært ved at se hvorledes ridestier skulle være 
mulige på dele af de strækninger som er nævnt – 
ikke mindst sikkerheden taget i betragtning. 
 

15. Eventuelt 2018: 
 Golfens Dag 22. april, bestyrelsesmøde 16. april, 
14. maj, bestyrelse mod personale 9. juni (afbud fra 
HC), bestyrelsesmøder 18. juni, 20. august, frivillig 
turnering og spisning den 15. september (afbud fra 
SB og JR), bestyrelsesmøde 17. september, 15. ok-
tober, 19. november, 17. december 
2019: 
21. januar, 18. februar, 18. marts, Generalforsam-
ling 27. marts.  

   
 


