
 
Referat af bestyrelsesmødet den 20. januar 2020 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmussen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud: Helge Michelsen (HM) 

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

JKL blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 16. december 2019 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster JP gennemgik og opdaterede de Åbne Poster 

4. 
 

Budgetopfølgning De sidste justeringer mangler fra december før regnskab er af-
sluttet. Budgetkontrol december, og regnskab 2019 præsente-
res på bestyrelsesmøde i februar. 

5.   Budget 2020 OR gennemgik budget 2020. To store poster mangler afklaring 
før endeligt budget kan præsenteres. 

6. Medlemsstatistik JR gennemgik medlemsstatistik 

7. Greenfeestatistik Intet at bemærke 

8. Orientering fra formanden TEJ orienterede om overfladevand fra letbanen til sø/reservoir 
ved hul 1. TEJ holder møder med alle implicerede parter. TEJ 
undersøger om PS også kan deltage. Bestyrelsen lægger vægt 
på at sø/reservoir bliver æstetisk og indpasset i golfbanen 
både i forhold til spillet, og funktionelt i forhold til vanding. 

9. GLS-A TEJ orienterede om aftalen med GLS-A. Aftalen tiltrædes af 
tegningsberettigede dvs. formanden plus et bestyrelsesmed-
lem. Dette gælder i øvrigt alle kontrakter. 

10. Rekruttering Bestyrelsen besluttede at den på hvert bestyrelsesmøde skal 
orienteres om antal nye medlemmer meldt ind måneden før, 
og hvor mange som er meldt ud – og hvorfor de er meldt ud. 

11. Godkendelse af udvalgsbeskrivel-
ser 

Udskudt til næste møde. 

12. Vogntilladelser TEJ laver oplæg til behandling på bestyrelsens temaaften den 
3. februar. 

13. Hvide teesteder Bestyrelsen besluttede først at implementere hvide tees til 
sæsonen 2021. 

14. Rækkemesterskaber Bestyrelsen besluttede at Rækkemesterskaberne afvikles af 
Turneringsudvalget. HM taler med Turneringsudvalget hvor-
vidt den kan og vil løfte opgaven. 

15. Generalforsamling 2020 TEJ sender Power Point-skabelon til alle i bestyrelsen. Input til 
Formandens beretning i Power Point, sendes herefter til TEJ 
senest 10. februar. JR laver udkast til dagsorden for General-
forsamling. 

16. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: intet at bemærke 
Baneudvalg, PS: Hvide tees fra 2021. Beredskabsplan mangler 
fra HM.  Benjamin lave fairwaybunker på hul 14 som eksa-
mensopgave. På greenkeepergården er køkkenet renoveret 
med blandt andet nyt gulv. Leasingaftaler på nye maskiner er 
på plads. Tilladelse til indvending vand de næste 10 år er mod-
taget fra kommunen. Nikkeltest af vand og tinglysning er ikke 
længere nødvendigt. Gammel green 13 kan ikke fjernes før 



der er hård frost eller helt tørt. Jordvarmeanlæg fungerer me-
get dårligt. PS tager kontakt til kommunen, samt til leverandø-
ren. PS undersøger om søen hul 10 er ”utæt”, da det undrer 
bestyrelsen at den ikke pt er fyldt til randen efter så meget 
nedbør. 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
Aktivitetsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Regel- og handicapudvalg, PS: Årsrevision af handicap er lavet. 
PS har lavet hulstatistik ud fra GolfBox. 
Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke 
Juniorudvalg, JKL: Indendørstræning i Harekær. Hjemmesiden 
skal opdateres til 2020. 
Turneringsudvalg, HM: Turnerings- og Aktivitetsplan er færdig 
og offentliggjort. 
Sponsorudvalg, JR: Opkrævninger sendes ud nu for 2020 
Familieudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
 

17. Orientering fra sekretariatet JR og Gedas mødes den 24. januar vedr bæredygtighed. 
GolfBoxkursus i turneringmodul den 5. februar 
Energikonsulent på besøg den 6. februar 

18. Eventuelt Temaaften den 3. februar kl. 17.30 vedr vision 2025 for 
bane/klub. 
Den 5.februar GolfBox-kursus. 
Bestyrelsesmøde 17. februar og 16. marts. 
Årsmøde DGU den 20. (og 21. marts). JR og TEJ deltager 
Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teater-
salen. 
Foreningsfesten den 27. marts: Deltagere: HM, TEJ, PS? 
 

 

 


