
 
Dagsorden og referat bestyrelsesmødet den 17. august kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Flemming le 
Fevre (FL), Peter Falk (PF), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL) (referent).  
 
Fraværende: Jens Rasmussen (JR), Helge Michelsen (HM), Martin Høgh (MH).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

PF 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 15. juni 2020 

 

Få ændringer vedr. arbejdsfordeling i bestyrelsen – er opdate-
ret og sendt ud. 

3. Åbne poster Liste er opdateret og sendes ud til alle i bestyrelsen. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

Ole takker af for denne gang grundet personlige forhold og 
derfor stopper i bestyrelsen. Ole opdaterede bestyrelsen på 
budgettet og har overleveret til Martin. 

5. Medlemsstatistik Antallet af medlemmer ligger på niveau som på samme tid sid-
ste år. 

6. Greenfee-statistik  

7. Orientering fra formanden Tage orienterede om personale situationen.  
Orientering om gradvis åbning af banen og klubben ift. Covid-
19 og de justerede retningslinjer. 
 

7A Dispensation Begynderudvalget har ansøgt om at lave gunstart alle man-
dage i september kl. 17.00 på grund af de mange nye kaniner. 
Det er hul 1-11 til 18. Der flettes med øvrige spillere på banen. 
Bestyrelsen bakker op om forsøget – der kræves grundig infor-
mation til de øvrige klubmedlemmer og evt. greenfee gæster. 
Udvalget kommer med et udkast asap. 

8. Mål- og ansvarsbeskrivelser udvalg Der er indkommet en del, men mangler stadig nogle få. Disse 
beskrivelser skal danne grundlag for opdatering af hjemme-
side. Se venligst på hjemmesiden under udvalg – Peder sender 
generelle retningslinjer ud på mail. 

9. Status greenkeepergården Flemming orienterede om status. Kommunen har anerkendt 
at det er deres ansvar og forsikringssagen kører efter planen. 
Genopbygning af greenkeepergården forventes startet primo 
2021. 

10. El pumpehus mm Vi har modtaget rapport fra kommunen vedr. mangelfuld elin-
stallation i pumpehuset. Forhold besigtiget og bliver udbedret. 
Tilbud afventes fra installatør. 

11. Persondata Formanden orienterede om reglerne vedr. persondata med 
henvisning til Datatilsynets hjemmeside. Alle data som kan 
henføres til en specifik person er omfattet af reglerne om per-
sonoplysninger. Der er krav om behandlersikkerhed – hvordan 
sikrer man så det? Dette er vigtig i forhold til vores personale 
og medlemmer. Se venligst på Datatilsynets hjemmeside som 
beskriver, hvad man skal være opmærksom på. Det er hvert 
enkelt bestyrelsesmedlems ansvar, at reglerne overholdes i 
f.m. mails og anden kommunikation. Link til Datatilsynets 
hjemmeside for yderligere informantion:  https://www.data-
tilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse 



12. Generalforsamling Generalforsamlingen har desværre ikke kunnet afholdes pga. 
forsamlings restriktioner. Vi undersøger forsat muligheder og 
håber på afvikling enten 28/9 eller 5/10.  

13. Revideret oplæg for juniorer Mads har på juniorudvalgets vegne fremlagt et aktivitetsop-
læg, som andrager ca. 19.000,- af juniorbudgettet (der er dæk-
ning i budgettet).  

14. 3 tees på alle huller? - endeligt op-
læg 

Fremsendte plan blev accepteret med tilføjelse af nyt rødt 
teested på hul 13 - der skal findes finansiering og foretages 
endelig priotering før arbejdet startes 

15. Medlemsmøde Bortfalder grundet håb om snarlig generalforsamling 

16. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: IAB 
Baneudvalg, PS: Forgreens og teesteder er blevet skåret og 
dresset. Greens er blevet proppet. Gedas og Justas har holdt 
ferie. Jim er nu på ferie. Ny Gedas er startet. Der arbejdes på 
området omkring greenkeepergård. Rep. af vandingsanlæg, el 
og haner/ventiler.  
Begynderudvalg, HM: IAB 
Aktivitetsudvalg, HM: IAB 
Regel- og handicapudvalg, PS: Nyt hcp. system på Internet hos 
DGU. 
Byggeudvalg, FL: IAB  
Juniorudvalg, JKL: IAB 
Turneringsudvalg, PF: IAB 
Sponsorudvalg, JR: IAB 
Familieudvalg, JLH:  Familiesøndag den 5/8 forløb fint med ca 
20 deltagere og fantastisk sommervejr. Det var årets sidste 
omgang, men vi starter op igen næste sæson. 
 

17. Orientering fra sekretariatet TJ: 12 sept. Deltager formanden i DGU rep. møde. 

18. Eventuelt JLV: Der er kommet en god udvikling i robot-klippere til fair-
ways og rough. Vi følger udviklingen og ser på muligheder. 

 

 


