
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet onsdag den 23. maj 2018 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: HC og HM 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 16. april 2018 

 

Referatet blev godkendt 

3 Underskrift referat GF TEJ redigerer med seneste rettelser hvorefter refe-
ratet udsendes til bestyrelsen igen for endelig god-
kendelse. Herefter kan referatet underskrives af TEJ 
selv og dirigenten. 

4. Forretningsorden opdateret Redigeret Forretningsorden er godkendt og skal un-
derskrives. 

5. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået 

6. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR gennemgik regnskab. Vi er efter budgettet på 
(nye) medlemmer. Til gengæld har vi sparet på om-
kostningerne, så alt i alt er det tilfredsstillende. 

7. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået. Vi har i år fået 
24 nye medlemmer, heraf dog kun få fuldtidsmed-
lemmer. Derudover er 35 prøvemedlemmer på kur-
sus. 

8. Greenfeestatistik Vi er efter på greenfee efter en våd vinter men maj 
ser foreløbing lovende ud 

9. Orientering fra formanden TEJ og PF havde møde med Michael Buck Barnes 
(kultur og fritidsforvaltning) – blandt andet vedr lyn-
skur sletten, udskiftning af olietank, samt husleje 
greenkeepergården mm. Buck Barnes ville efterføl-
gende tale med jurist Lise fra kommunen og borg-
mester Kent Magelund om mulighed for tilskud. 

10. Stoppet kloak JR har forelagt Teknisk Forvaltning problematikken 
med stoppet kloak. Kommunens jurist vurderer leje-
kontrakten om hvorvidt det påhviler foreningen 
som lejer, at forestå vedligehold af kloak, eller om 
det er kommunen som udlejer som skal dette. Klub-
ben har ikke en forsikring som dækker kloakken. 

11. Gratis bolde til greenfeegæ-
ster til KIK. 
Salg af øl til herrer mm. 

Herreklubben, og andre KIK, aftaler selv priser på 
poletter til DR med HH i forbindelse med arrange-
menter med deltagelse af udefra kommende gæ-
ster. Dameklubben og andre KIK må gerne købe 
øl/vand af klubben til indkøbspris og sælge dette til 



Åben herredag idet overskud går ubeskåret til Kræf-
tens Bekæmpelse. Klubben vil ikke sende sponsor- 
og samarbejdsaftaler indgået af KIK ud til alle klub-
bens medlemmer. 

12 Udstyr til prøvemedlemmer Bestyrelsen besluttede at indkøbe udstyr til brug for 
prøvemedlemmer til undervisning. 

13. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Herreholdet i 4. division har trukket 
sig og starter forfra i kvalifikationsrækken til sæson 
2019. Vi har unge spillere som kan udgøre grund-
stammen på et nyt hold. 
 
Baneudvalg, SB: Ny mand i arbejdsprøvning fra 
kommunen. Arne laver ny trappe på hul 11. Mand-
skabsmangel gør at bunkers og finish halter. SB for-
søger at aktivere sit ”bunkerteam”. 
 
Begynderudvalg, HC: Det første hold prøvemedlem-
mer skal på Par 3 første gang mandag den 28. maj. 
Ellers intet at bemærke. 
 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Kommunen har bevilliget midler til 
udskiftning af olietank og etablering af lynafleder-
skur. SB og PF aftaler endelig placering af lynafle-
derskuret. 
 
Juniorudvalg, JKL: Thomas, Rasmus’s far er meget 
aktiv og de 3 juniorer er meget glade for golf og hin-
anden – og har netop vundet holdkamp på hjemme-
bane. 
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke. 
 
Sponsorudvalg, JR: 3 matcher i 2018, første match 
aflyst. Hvidovre fodbold arrangerer sponsormøde 
med deltagelse af blandt andet JR fra Brøndby GK – 
JR kontakter Peter Lassen fra Hvidovre Fodbold. 
 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

14. Orientering fra sekretariatet HH afvikler Golfens Dag mini den 26. maj 
Vi har været nød til at reparere touchstander i shop, 
samt indkøbe ny pc til administration og pro,. som 
ikke er budgetteret. 



Mht at søge moms retur til foreninger som indsam-
ler midler via frivillige donationer er det en ordning 
som ikke tiltænkt golfklubber, så vi sætter ikke i 
værk. 
JR forsøger at skaffe frivillige til vedligehold og for-
skønnelse af nærområder 

15. Eventuelt 2018: 
Bestyrelse mod personale 9. juni Værebro(afbud fra 
HC, bestyrelsesmøder 18. juni, Sponsormatch 24. 
juni, arbejdsweekend 11. august, bestyrelsesmøde 
20. august, 31. august sponsormatch, frivillig turne-
ring og spisning den 15. september (afbud fra SB og 
JR), bestyrelsesmøde 17. september, 15. oktober, 
19. november, 17. december 
2019: 
21. januar, 18. februar, 18. marts, Generalforsam-
ling 27. marts. 

   

 
 


