
 
Referat af bestyrelsesmødet den 18. maj kl. 18.00 i ”cafeen”. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Flemming 
le Fevre (FL), Jens Rasmussen (JR).  
 
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 17. februar 2020 

 

Referatet blev godkendt 

3. Valg af medlem til bestyrelsen Bestyrelsen godkendte formandens indstilling af Flemming Le 
Fevre til bestyrelsen som afløser for HC. Flemming deltog 
herefter i resten af mødet 

4. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede Åbne Poster. 

5. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetopfølgning og likviditetsoversigt. Der er 
et overforbrug på banen.  Bestyrelsen besluttede at OR, PS, 
TEJ og Gedas inden næste møde nøje skal gennemgå bane-
budgettet. 

6. Medlemsstatistik JR gennemgik medlemsstatistik.  

7. Greenfeestatistik JR gennemgik greenfeestatistik 

8. Orientering fra formanden TEJ, PS og Gedas havde møde m kommunen i relation til vand-
afledning fra letbanen. En biolog vil i den forbindelse under-
søge dyrelivet i alle vores søer. 
 
5 fugleinteresserede fra klubben og 2 fra ornitologisk forening 
har meldt sig til DGU, DOF og STERF projektet med ønske om 
at hjælpe med at udvikle fuglelivet på golfbanen. Første møde 
er afholdt og gruppen har banevandring den 23. maj. 
DGU har flyttet repræsentantskabsmøde – nu uden tema 
møde – til 20. juni 
Golfens dag 21/6  – juli måned skal bruges til aktiviteter for 
nye medlemmer. Rekrutterings- og begynderforløb skal tilret-
telægges henover sommerferien – DGU har udarbejdet 6 kon-
cepter m/drejebog til hver. 
DGU har samarbejde med advokat/inkassobureau vedr dårli-
gere betalere. OR vurderer om det er interessant.  
 
Klubben har søgt om midler fra den DIF-administrerede Co-
ronahjælpepulje 

9. Corona Bestyrelsen vedtog at bibeholde nuværende regler for spil ind-
til videre. Disse regler er allerede offentliggjort på hjemmesi-
den. Bestyrelsen vedtog at genindføre 4 tider 2 uger frem og 
at bevare 10 minutter mellem starterne da det har medført et 
godt flow på banen. JR følger op på udnyttelsen og fremlæg-
ger statistik på næste møde. 
 
Spillerne behøver ikke at bekræfte deres starttid indtil videre. 
JR medtager en opfordring til at slette sin tid hvis man ikke 
skal bruge den. 
9 hullers bane kan ikke implementeres endnu da det kræver 
en massiv informationsindsats i en tid hvor der i forvejen er 
rigtig meget information pga Corona-krisen. 



 
Bestyrelsen vedtog den ”evakueringsplan” som PS har udar-
bejdet til brug i tilfælde af tordenvejr under turneringer. FL 
kan måske skaffe horn til formålet, ellers køber JR. 
 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, PS: En ”sommerfugl” er stoppet og en anden 
”sommerfugl” har erstattet ham. Next tee er sat op, nye out of 
boundspæle sættes op. Greens skæres og topdresses mindst 
en gang hver måned. DGU-konsulenten roser at greens så hur-
tigt er kommet af med svamp. Puttinnggreen får nyt vandings-
anlæg. Jordvarmeanlæg på greenkeepergården er utæt og vir-
ker ikke. Tørreskab er sat op. Den 19. maj kigger PS, Gedas, 
Johnny og evt. HH hvor det er muligt med hvide tees. 
Begynderudvalg, HC: Golfkørekort udarbejdet i samarbejde 
mellem JR, HH og HC på baggrund af DGU’s golfkørekort og til-
passet Brøndby. 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke – JR har bestilt blom-
ster til krukkerne fra Kalle. Græsset mellem bygninger hvor 
kloakken har været gravet op ser slem ud og bør laves. 
Regel- og handicapudvalg, PS:  DGU har rated nuværende 
bane og 9 hullers bane administrativt, og vil senere rate 18 
hullers banen når nye tees er etableret. 
Byggeudvalg, PF: Bestyrelsen vedtog at diskutere huslejekon-
trakt på næste bestyrelsesmøde –  PF, FL og JR laver oplæg. 
Juniorudvalg, JKL: Mads gerne fortælle om vision for juniorud-
valg – på næste møde. Bestyrelsen vedtog at invitere Mads. 
Turneringsudvalg, HM: Åbningsmatch gennemført m løbende 
start. Det gik fint men spillerne savner fælles spisning og 
hygge efter spillet. 
Sponsorudvalg, JR: JR og Erik Dalsgaard har møde i Harekær 
den 19. maj vedr. sponsorater. 
Familieudvalg, JL: Første familiesøndag aflyst, de 2 næste gen-
nemføres så vidt muligt (hvis Coronasituation ikke gør det 
umuligt). 
 
 

11. Orientering fra sekretariatet Greenfeegæster kan og skal betale greenfee online ved bestil-
ling af starttid. Greenfee refunderes hvis starttiden slettes se-
nest 1 time før starttiden. 
Flexmedlemmer skal, for at undgå at betale greenfee, bestille 
tid i sekretariatet ved at ringe/skrive, eller de kan via Golf-
BoxApp ændre prisen til kr. 0 – og lægge voucher i green-
feebox som de altid har gjort. Flexmedlemmer kan bruge de-
res voucher på alle dage og tider. 
 
JR og Hauna Golf prøver at reparere nettet en dag det er vind-
stille og vi samtidig har adgang til stillads. 
 
Der arbejdes på at få Kommunen til at etablerer en ny affalds-
gård. Helge har kontakt til Lene i affaldsafdelingen. Når en løs-
ning er på plads, orienterer HM bestyrelsen 
 
Familiesøndag 17. maj aflyst. Golfens Dag 21. juni. 
 
 



12. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde 15. juni kl 17.30 – incl. Mads Schous-
boe. 
Repræsentantskabsmøde den 20. juni. Golfens Dag den 21. 
juni. 

   

 

 


