
Referat af bestyrelsesmødet den 18. oktober 2021: 
 
Tilstede: Flemming, Mads, Finn, John, Peder, Helge og Martin.  
 
Afbud: Karin 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin / Mads 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021 – 09  
 
Iflg. Martins fremlæggelse af budget, er vi nogenlunde på budget.  
 

4 Åbne poster (to do opgaver) 
 

FF 
Flemming kigger på at åbne 
op for toilet i sekretariatet 

20.09.21 
FF kigger på at omdanne rengøringsrum i klubhus 

Alle 
Enkelte udvalg laver deres 
strategier Finn samler 

20.09.21 
  

FA Adgang til klubbens Z-drev 20.09.21   

PS 

Hvilke regler skal gælde for 
spil på banen om vinteren. 
Vinterreglement. 

20.09.21 Forslag lavet til generalforsamlingen 

HM 
Status på bagskabe. 
Venteliste. Hvor stor. 

20.09.21 
Helge finder ud af med Henrik Koch 

Alle 

Greenfeeaftaler. Hvor 
mange klubber skal vi have 
aftale med? 

  Punktet tages med på Strategimødet. 

PS, HM 
Frivillig årshjul indarbejdes i 
Excel-årshjul 

20.09.21 
Kan Henrik assistere/lave noget af arbejdet 

FA IT-forhold Ingen Finn følger op og informerer 

FA Ad-hoc opgaver til frivillige 20.09.21 Frivillige efterlyser flere opgaver 

Alle 

Hjemmesiden. Alle skal 
tjekke, at deres relevante 
sider er opdaterede 

20.09.21 
Vigtigt at hjemmesiden er opdateret 

Alle 

Begynderudvalg. Vi har et 
godt Kaniudvalg. Mangler 
udvalg for begyndere 

20.09.21 
Hvem skal være formand, så vi er rustet til 2022? 

    

 

Evaluering OOB til hul 16 og 
18  Strategimøde 

Martin Bestilling af Firmakort   

John Hole in one præmier   
 

5 Årshjul (to do opgaver) 
 



Bestyrelsesseminar 

MUS 

APV (hvert 3. år) 2019-
22 

Bane lukke 

Ajourføring af 
visionsplan/strategi for 
bane og klubhus 

Orientering fra 
udvalgsformænd, 
budgetoplæg 
fremlægges for 
udvalgsformænd 

Nedlukning 

 

 
Det aftales at Finn indkalder til frivilligdag, hvor fokus er på indsamling af bolde, pakke 
havemøbler ned, planter og andet der skal væk for vinteren. Fejes i bagskabsrum. 
  

6 Konstituering af bestyrelsen (efter generalforsamlingen) 
- Herunder udvalgsposter til: 
a. Frivilligeudvalg - Finn 
b. Kaninudvalg - Helge 
c. Begynderudvalg - Helge 
d. Familie- & Juniorudvalg - Mads 
e. Eliteudvalg - Karin 
f. Turneringsudvalg - John 
g. Sponsorudvalg - John 
h. Baneserviceudvalg - Helge 
i. Baneudvalg - Peder 
j. Handicap- & Regeludvalg – Peder (Helge udgår) 
k. Byggeudvalg - Flemming 
l.  Vedligeholdelsesudvalg (nyt) – sammenlægges med Byggeudvalg 
m. Kontaktudvalg (nyt) – Udvalget bliver ikke oprettet, men Finn lægger tilhørende opgave til 

sekretariatet 
 

Bestyrelsen opfordrer Henrik til at deltage i evt. flere udvalg     
 
 

7 Ny forretningsorden 
- Underskrives, er underskrevet. Men mangler Karins underskrift 
 

8 Info fra Formand 

• Letbanevand 
o Der er dialog omkring manglende vand i vores søer – Ringstedbanen har muligvis 

skåret vores tilløbsdræn over. Dette undersøges. 
o Der er mulighed for der kommer et udspil fra kommunen vedr. endnu et vandafløb 

til hul 10 & 11 

• Byggesagen omkring greenkeepergården 
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o Der er stadig dialog med kommunen omkring dækning af de ekstra omkostninger vi 
har pga. forsinket byggeri. 

• Medlemsansøgning om køretilladelse i vinterperioden 
o Vi har vedtaget at der ikke gives vogntilladelse til vinterspil 

• Greenfee pris i 2022 (Skovbo hæver til 400,- kr. alle ugens dage og giver så 100,- 
kr. i rabat) 

o Vi laver en benchmarking af greenfee og ser på hvilket niveau greenfee skal være til 
2022.  

o Vinter greenfee sættes til 150 kr.  for 2021/22 

• Funnel First Media 
o Vi holder dialog og Finn holder bestyrelsen underrettet. 

 
9 Info fra FU 

Info omkring caféen 
- Der er kommet +30 tilbagemeldinger til Cafeen. De er overvejende positive 
- Punktet om hjælp til cafeen drøftes til strategimødet og i FU 
Toiletforhold i caféen 
- Toilettet bag cafeen er lukket af veterinærmyndighederne fordi der ikke er to døre mellem køkken 
og toilet. Vi undersøger om dette er korrekt. 
 

10 Info fra Udvalg 
Opgradering af banetoilet 
- Der er kommet tilbud på oprensning af kloak og installation af vvs til toilettet 
Opgradering af håndtørrer 
- Vi sætter de blade håndtørre op som der er fremlagt pris på. 
 
Kaninudvalg: 
Succes generelt. Herre og Dameklub vil meget gerne hjælpe med at tage imod nye 
medlemmer/golfere efter de er flyvefærdige 
 
Baneudvalg: 
Hegn på driving range bliver sat fast igen. 
Justas starter greenkeeper uddannelse 
Afslag på rørlægning sø på hul 13. Baneudvalget kigger på alternative løsning 
  
Sponsorudvalg: 
Der er arrangeret sponseret præmier til ”hole-in-one” på alene par3 huller 
Der er aftalt med Kvickly at de sender faktura for indkøb af klubberne 
Der skal skilte op med alle sponsorer 
 
Turneringsudvalget: 
Én turnering tilbage 2021, herefter indkaldes til møde i turneringsudvalget. 
Turneringsudvalget overtager herefter alle turnering fremover 
 
Byggeudvalg: 
Anne er ved at ansøge om BBR godkendelse af boldmaskineskur og udslagskur på driving range. 
Der er lidt kig på erstatning af oliefyr til varmepumpe 
 
Juniorudvalg: 



Stor succes, stor tilslutning begrænset frafald 
Ønsker at søge flere hjælpere og aktive omkring juniorerne 
 

11 Vision- & Strategi møde 
8. november kl. 17:00 
 

12 Eventuelt 
 

MS – Regulering af kontingent junior. MS kommer med oplæg 
 
John nævner der er ønske om nye boldsamler, og ny bolde til driving range 
 
Helge har delt info om viden vedr. fundamenter og byggemuligheder 
 
 
 


