
 
Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 2019 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).  
 
Afbud:  Jens Rasmussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

Peter Falk blev valgt 

2.   GLS-A TEJ orienterede om processen med GLS-A. Der kører en række 
forhandlinger mellem GLS-A og 3F. TEJ orienterede om den 
forventede økonomiske effekt af overgangen til den nye over-
enskomst, som samlet set vil betyde en besparelse for klub-
ben. Overordnet set ønsker golfklubben nogle simplere og 
mere ensartede ”spilleregler”, specielt omkring lønfastsættel-
sen. 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
den 18. november 

 

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse. Under punkt 
13. skal ”Oplæg 2021” rettes til Oplæg 2020 

4. Åbne poster TEJ gennemgik og opdaterede bestyrelsens Åbne Poster 

5. 
 

Budgetopfølgning 
 

OR gennemgik budgetkontrollen for november. Vi følger bud-
getterne fint, og kommer formentlig ud af 2019 med positiv li-
kviditet. 

6.   Udkast Budget 2020  Udgangspunktet efter indsamling af ønsker fra de forskellige 
områder var et underskud på ca. 400.000, og der blev listet en 
række muligheder, som FU og Peder skal arbejde videre med. 
Konkret blev det besluttet, at vi primo januar 2020 køber 1 
stk. Topdresser i stedet for at lease. Vi har fri likviditet til det. 

7. Medlemsstatistik Antal nye medlemmer? Antal udmeldte og hvorfor? Udskudt 

8. Greenfeestatistik Udskudt 

9. Orientering fra formanden Brøndby Kommunes Foreningsfesten fredag 27. marts 2020. 
Hvem skal vi indstille? Hvem vil deltage? 
DGU Repræsentantskabsmøde, Korsør 20-21 marts 2020. 
Hvem vil deltage? 
HC ønsker at udtræde af bestyrelsen, og vi skal have fundet en 
erstatning. TEJ går videre med et emne. 

10. Evaluering af overordnet strategi Behandles den 3. februar 2020 

11. Evaluering på bestyrelsens arbejde 
(selvevaluering) 

Alle blev bedt om at give deres vurdering af samarbejdet i be-
styrelsen. FU`s rolle i forhold til selve bestyrelsen blev også 
vendt. Der blev også efterspurgt en bedre dokumentation af 
(mødereferater), hvad der bliver talt om/besluttet på de for-
skellige møder, herunder FU`s møder.  

12. Rekruttering Udskud til 27. januar 2020 

13. Godkendelse af udvalgsbeskrivel-
ser 

Udskudt til 27. januar 2020.  

14. Vogntilladelser Udskud til 27. januar 2020 

15. Hvide teesteder Udskud til 27. januar 2020 

16. Rækkemesterskaber Udskud til 27. januar 2020 

17. Generalforsamling 26. marts 2020 Udskud til 27. januar 2020 

18. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF:  
Baneudvalg, PS: 



Begynderudvalg, HC: 
Aktivitetsudvalg, HM: 
Regel- og handicapudvalg, PS: 
Byggeudvalg, PF:  
Juniorudvalg, JKL: 
Turneringsudvalg, HM: 
Sponsorudvalg, JR: 
Familieudvalg, HC: 
Der var ikke noget væsentligt at berette. 
 

19. Orientering fra sekretariatet Rykket for vagtordning kommunen 
Aske: Terrassen, haveborde, bede, lys 
Rengøring mandag/fredag. Container 1 stk fredag frem til uge 
14. 
Danmarksturnering færdig før jul (ude og hjemme) 
Aftale indgået med Ældresagen Brøndby, Glostrup og hoved-
kontor, og med Seniorliv 130.000 – udover annonce også 2 Fa-
cebookkampagner 
Møde m kommunen vedr golf ældre den 4. februar 
Kursus Golfbox 5. februar - turneringer 

20. Eventuelt Temaaften den 3. februar kl. 17.30 vedr. vision 2025 for 
bane/klub. 
 
Bestyrelsesmøde 27. januar, 17. februar og 16. marts. 
 
Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teater-
salen. 
 

   

 

 


