
Referat af bestyrelsesmødet den 20. december 2021: 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021 – 11  
o Vi forventer at komme ud af 2021 med et mindre underskud med gode forklaringer – 

eksempelvis en dyr reparation af vandingsanlægget.  
 

4 Åbne poster (to do opgaver) 
 

Adgang til klubbens Z-drev og It-forhold Finn følger op og informerer 

Frivilligt årshjul indarbejdes i Excel-årshjul 
Kan Henrik assistere/lave noget af 
arbejdet - verserer 

Begynderudvalg. Vi har et godt Kaninudvalg. Mangler 
udvalg for begyndere Finn og Helge tager en snak i det nye år 

 
 

5 Årshjul (to do opgaver) 
 

Januar 

Aktivitet Ansvarlig 

Regnskab/Budget KAS/Bestyrelse/SEK 

Book lokale til GF SEK 

Børneattester SEK 

Sende rapport, vandboring til Brøndby 
Kom. CG 

Aflæse måler i v.boring CG 

Klargøring Årsregnskab SEK/KAS  

 

Februar 

Aktivitet Ansvarlig 
Årsregnskab/Forberedelse 
GF Bestyrelsen 

Turnering/aktivitetsplan - 
slut SEK/Turneringsudvalget 

Æresmedlemmer 

Slettes fra årshjulet – er afklaret 
til GF 

 

Marts 

Aktivitet Ansvarlig 

Forberedelse GF Bestyrelsen 

Opdatering brochurer SEK 

Generalforsamling Bestyrelsen 
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Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen 

Opdatere hjemmeside SEK/PS/FM 

Frivillig dag Bestyrelsen 

 
6 Info fra Formand 

- Letbanevand 
o Nyt møde med Brøndby kommune – vi afventer et oplæg, når det kommer, involveres 

Geddas, så vi passer bedst muligt på banen. Hele projektet rørlægges og der laves et 
pænt stenarrangement, der hvor vandet kommer ud. Det forventes at være klar inden 
sæsonstart. 

- Byggesagen omkring greenkeepergården 
o Der er 3 bestyrelsesmedlemmer der indgår i forhandlingen med Brøndby Kommune og 

vi er stadig ikke enige med kommenen og har bedt om foretræde for det relevante 
udvalg. Den 6. januar skal Finn til møde i økonomiudvalget og forklare vores 
synspunkter. 

- Visions- & Strategi planen 
o Vi mangler nogle enkelte rettelser – når de er indkommet afholder vi et 

bestyrelsesmøde i januar og efterfølgende et medlemsmøde hvor strategien 
præsenteres 

- IT-policy 
o BGK har ikke nogen IT-policy – vi finder relevant politik og indsætter i 

ansættelseskontrakter 
 

7 Info fra FU 
- Udvidet medlems-/kontingentgruppe for studerende på S.U.:  

Senior fra 19-24 år ønskes ændret til Senior fra 19-29 år (SU-kort er nødvendighed) 
Vi ønsker at fastholde de studerende – bestyrelsen støtter forslaget 

- Opfølgning på ny el leverandør 
o Vi har lavet en sponsoraftale med firmaet ”Velkommen” – vi kan spare op til 5.000 om 

året, hvis vi indgår en reel leveringsaftale med dem. Vi ønsker at skifte til dem hvis 
prisen holder 

- Opfølgning på el-ladestandere 
o Vi fremlægger forslaget på et medlemsmøde. DGU bliver også bestormet af klubber der 

har fået tilbud og derfor overvejer DGU om de skal indgå i dialogen om at få lavet en 
aftale der dækker alle golfklubber. 

- FU skal huske at fremsende referater til bestyrelsen 
 

8 Æresmedlemmer 
o Vores æresmedlemmer skal orienteres om hvornår deres kontingentfrihed udløber. De er 

stadig æresmedlemmer. 
 

9 Hirsala Golf (Kirkkonummi / Finland: 40 min. fra Helsingfors) som venskabsklub (Peder) 
o Vi vil gerne være venskabsklub med Hirsala – vi foreslår at vi hver især spiller gratisl 

 
10 Info/punkter til behandling fra Udvalg 

- OOB på hul 16 (udskudt fra Visions- & Strategimøde) 
o Vi nedlægger OOB på hul 16 – vi har opsat hegn for den åbenbare sikkerhed. Vi er 

opmærksom på, at vi har en smal bane og derfor skal banen spilles med omtanke. Det 
er vigtigt, at det kommunikeres ordentligt til juniorudvalget 
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- Baneudvalgets Strategiplan 2022 – 2024  
o Det er en fin plan med få bemærkninger fra bestyrelsen 

▪ Hul 12 – der lægges op til at nedlægge søen for at tilbageføre hullet til det 
oprindelige. Da der ikke var sø på hul 12 var der udfordringer med vand i 
bunkers, som ikke løses ved at nedlægge. Vi vil gerne have, at der arbejdes på 
at gøre området omkring søen spilbar. 

▪ Hul 13 – der mangler en plan for hvordan man finder en måde at gøre 
overgangen bredere, selvom vi ikke må rørlægge det. Vi har en forpligtelse til 
at efterleve det generalforsamlingen besluttede. 

▪ Der er forslag om at nedlægge det nye teested på hul 14. Det er bestyrelsen 
ikke enig i og opfordrer baneudvalget til at komme med et alternativt forslag 

▪ Der er forslag om at lave afstandsmarkeringer i begge sider – bestyrelsen beder 
baneudvalget om at genoverveje 

- Total kassering af ældre dårlige driving range bolde (Helge) 
o Ved overgang til sæsonen 2022 gennemgås boldene og får smidt dem der er ringe ud. 

- Kontingenter for juniorer i 2022 (Mads) 
o Med mange argumenter for at fastholde de unge medlemmer og understøtte at vi 

bidrager til at alle kan deltage, foreslår vi at øge kontingentet for den laveste gruppe så 
kontingentet andrager 450 kr. 

- Turneringsudvalget  
o Regionsgolf  

▪ Der er tilmeldt de samme grupper som sidste sæson + et superveteran hold 
o  Pairs Golf 

▪ Der afholdes en åben turnering, hvor man tilmelder sig som par, hvor 
vinderparret går videre til landsfinalen og derefter en international turnering. 
Greenfee spillere betaler almindelig greenfeepris.  

- Byggeudvalget 
o Der er forsinkelser i byggeriet af greenkeeperbygningen og det ser ud som afslutningen 

af byggesagen først bliver til marts. Vi forventer at vi kan flytte ind tidligere 
- Eliteudvalget 

o Intet nyt 
- Baneudvalget 

o Fairway og teesteder er blevet dybdeluftet.  
o Der er kommet tilbud om at lave palisader – det er svimlende beløb 
o Der er kommet tilbud på de maskiner vi gerne vil have 
o Danmarks naturfredningsforening holder møde med Peder omkring forbedring af 

insekter 
- Regel og HCP 

o Der skal laves nye regler efter, at der er lavet OOB på hul 16 
o Der er kommet forespørgsel om at åbne GolfBox fra klokken 6 - vedtaget 
o Egon har lavet et forslag om en simpel baneguide der kun koster 10 kr., som uddeles til 

greenfeespillere – vedtaget 
- Begynder – kaninudvalget 

o Intet nyt 
- Sponsorudvalget 

o Møde med Kvickly i januar for at afdække hvilke muligheder der kan opstå til gavn for 
både Kvickly og medlemmerne 

 
11 Strategisk arbejde med SoMe (sociale medier) Facebook / Instagram  

o Udskydes til januar 



 
12 Eventuelt 

o I januar måned starter vi på beretningen til generalforsamlingen 
 

 


