
 
Referat af bestyrelsesmødet den 17. februar 2020 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
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). Jens Ras-
mussen (JR).  
Gæst:  
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

PF blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 20. januar 2020 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster JR gennemgik og opdaterede de Åbne Poster 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

Afventer til bestyrelsesmødet i marts 

5.   Budget 2020 Lønninger indpasses efter sidste aftaler med ansatte og ny 
overenskomst for greenkeeperne. 

6.   Årsregnskab Revisoren havde ingen bemærkninger til og har godkendt 
regnskab som ender meget tæt på budgettet. 

7. Medlemsstatistik. Medlemmer ind 
og ud. 

I 2020: Indmeldelser 12+4 (genaktiveret)=16 
I 2020: Udmeldelser 32 
Udmeldelsesgrunde fra de sidste 100 udmeldelser: 
Sygdom/død/alder: 14% 
Flyttet: 10% 
Får ikke spillet/ikke tid: 29% 
Utilfreds/dyrt/dårligt: 5% 
Ingen årsag/ved ikke: 38% 
Dårlig betaler/ekskluderet: 5% 

8. Greenfeestatistik Intet at bemærke 

9. Orientering fra formanden 
 
. 

Formanden orienterede om følgende: 
1) Foreningsfest den 27. marts: Afud fra PS, TEJ og HM detager 
med påhæng. 
2) TEJ har aftalt møde i klubben 18. marts m DGU og Fitness-
konsulent om mulighed for golf Fitness i BGK. TEJ deltager – 
pt. ingen andre deltagere fra Best. 
3) TEJ detager sammen med JR på DGU Repræsentantskabs-
møde den 20. og 21. marts. 
TEJ afholdt Personalemøde fredag d.14. februar om løst og 
fast – herunder ny GLS-A overenskomst for greenkeepere og 
sekretær. 
TEJ har skrevet til kommunen om vand fra letbanen og krav til 
kvaliteten af det pågældende vand. Der har været afholdt 1 
møde med Kommunen, Letbanen og entrepernør. 
 
Bestyrelsen vedtog at udvalgsbeskrivelser skal godkendes på 
første bestyrelsesmøde efter konstituering. 

10. Generalforsamling 26. marts JR har været på skolen og se forholdene – det er relativt småt, 
men godt. Alle tekniske hjælpemidler til afvikling af GF forefin-
des. Indkaldelse og Dagsorden er klar og sendes ud sammen 
med regnskab så snart dette foreligger. 

11. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, PS: Frokoststuen ordnet fra gulv til loft. Regle-
ment for greenkeeperpersonale færdig. Personaletøj søges 
købt m. besparelser. Bunker hul 14 renoveres. Boldopsamler 
kører på sidste år – evt. i 2021 ny robotopsamler/klipper. 8 



flag stjålet i løbet af vinteren. Eftersyn af jordvarmeanlæg igen 
da dette fortsat ikke virker. Baneguide i GLFR opdateres. Infor-
mation om sprinklere, brønde mm. til brug for greenkeepere 
lægges ind i særskilt version af GLFR. GLFR bruges af elitespil-
lere og proer og er virkelig godt. 
 
Begynderudvalg, HC: Møde afvikles inden sæsonstart. 
Aktivitetsudvalg, HM: Møde med kommunen om affaldssorte-
ring og asfaltering foran containere. Nogle klubtavler tages 
ned andre skal op. HM aftaler med Arne. HM har måske 2 stk. 
tørreskab til greenkeeperne. 
Regel- og handicapudvalg, PS: Baneguide updateres og klar 1. 
april. Møde med turneringsledere og JR afholdt. 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: 3 juniorer spiller m eliten i 2020. Mads er 
aktiv og har ringet til alle juniorer. Juniorer har to gange vin-
tertræning tilbage inden sæsonstart. 
Turneringsudvalg, HM: Turneringsudvalg vil ikke afvikle række-
mesterskaber, derfor besluttede bestyrelsen besluttede, at vi 
ikke længere afvikler rækkemesterskaber. 
Sponsorudvalg, JR: Sport Direct – knap kr. 4.000 til banekon-
trol og turneringsledere. Skovgaard Vine er positive mht spon-
sorat 2020, og vender tilbage snarest med endeligt svar. 
Familieudvalg, HC: 3 dage i 2020 – afvikles af juniorudvalget 
fremover - Evalueringsmøde inden sæsonstart. 
 
 

12. Orientering fra sekretariatet Google-Kalender til alle KIK og klub. Alle kan og skal fremover 
bruge samme system, som så kan integreres i én kalender. 
Møde afholdt med kommunen om een dement til golf, men 
også om bredere samarbejde om golf for 60+. 
Positivt møde med turneringsledere til Danmarksserien og ju-
niortuneringer er afviklet. 
Brøndby GK har tilsluttet sig Kampagne m Facebook/DGU om 
Golfens Dag. 
Årsmærker klar til afhentning 
Bestyrelsen besluttede at tegne aftale med Scanenergi om le-
vering af el fra vindenergi og samtidig spare penge -  hvilket 
sker snarest. 
Møde afholdt med ”Vækshuset” om arbejdsprøvning for bor-
ger i Hvidovre, men JR afviser da der ikke er potentiale idet. 
JR rejser væk på ferie fra/med 26. feb til og med 8. marts. 
 

13. Eventuelt Bestyrelsesmøde den 16. og 26. marts 
Generalforsamling d. 26. marts. 
.Arbejdsdag i klubben for frivillige lørdag den 4. april. Tilmel-
ding åben i GolfBox. I GolfBox står dagens program.  
Åbningsmatch den 5. april.  
Møde med KIK og udvalgsformænd – to fra hver den 16. april 
kl 19-20.30. JR sørger for indkaldelse. Tilmelding i GolfBox. 
Golfens Dag 26. april – Åben for tilmelding af hjælpere i Golf-
Box. 

   

 

 


