
Referat af Vision og Strategi møde den 8. november 2021: 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

2 Valg af referent 
o Karin 

3 Gennemgang og tilrettelser af arbejdsdokument, herunder:  
- Det enkelte bestyrelsesmedlems vision for BGK 

o Gennemgået og tilrettet (XX løber rettelserne igennem) 
 
- Det enkelte bestyrelsesmedlems strategi for sine ansvarsområder 

o Er indskrevet i visionsdokumentet og tilrettes efterfølgende 
Senest den 30. november med de rettelser vi har til hvert enkelt område. Finn samler efterfølgende 
det indsendte og udsender en ny version 

 
4 Gennemgang af Årshjul (er det fuldt opdateret)  

o Opgaven lægges i sekretariatet som tovholder og behandles på bestyrelsesmøde en gang i 
kvartalet startende i december. 

 
5 9-huls banens fremtid 

o Det er en stor gevinst for kaninerne. Vi skal have et ordentligt datagrundlag der kan ligge til 
grund for en evaluering. Punktet sættes på dagsordenen til december.  

 
6 Evaluering af OOB på hul 16 og 18 (fra Åbne poster) 

o Der sættes OOB pæle på hul 17 ind mod søen snarest (ved udslag fra hul 16.) Behandlingen 
af OOB pæle på hul 16 sættes på bestyrelsesmødet på mandag den 15. november. 

 
7 Greenfeeaftaler. Hvor mange klubber skal vi have aftale med (fra Åbne poster) 

o Der fremskaffes datagrundlag for hvor meget vi bruger de forskellige baner og hvor meget 
de andre bruger vores baner. Aftalerne skal ikke benyttes så man bruger ”fritspilklubben” 
som hjemmeklub. Aftalerne er skabt for at give værdi til medlemskabet. Til drøftelse på et 
kommende bestyrelsesmøde. 

 
8 Information/kommunikation (fra Åbne poster) 

o Vi forsøger at skabe et overblik over hvor meget vi sender ud og forsøger at balancere det 
bedre – eventuel at indsætte link. 

 
9 Ad-hoc opgaver til frivillige (fra Åbne poster) 

o Det drøftes med sekretariatet, hvilke opgaver der kan løses af frivillige 
 

10 Skal ansatte være med i udvalg (fra Åbne poster) 
o Medarbejderne deltager i udvalgsarbejdet i det omfang det er muligt og nødvendigt. 

Udgiften til medarbejderne bogføres de enkelte udvalg. 
 

11 Forslag til hvordan vi fastholder juniorer (fra Åbne poster)  
o Udsættes 

 
12 DGU Sara Cathrine: Øge antal medlemmer i 2021 (fra Åbne poster) 

o Vi går ind i projektet fra DGU for at skaffe flere medlemmer 
 



13 Caféen 
o Udskydes 

 
14 Eventuelt 

 
 


