
 
Referat af bestyrelsesmødet den 8. april klokken 19.00 til 21.45 via Skype. 

 
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.   Corona 
 

TEJ orienterede om forløbet i klubben siden Coronas-krisens 
start. FU og bestyrelsen har hele vejen fulgt myndighedernes, 
og DGU’s anvisninger. Alle klubaktiviteter og Klubber-i-Klub-
aktiviteter er udsat indtil videre. Greenkeeperne har passet ar-
bejdet, men under hensyntagen ti ikke at kunne brede smitte. 
Administrationen har arbejdet hjemmefra og HH kan og må 
ikke arbejde pt.. Både PS og HM har tid og mulighed for at 
hjælpe hvis der er behov for dette. TEJ og JR har koordineret 
information og svar til klubbens medlemmer via Nyhedsmail, 
hjemmeside og opslag på FaceBook. 

2. Efter Corona 
 

Bestyrelsen afventer næste udspil fra Statsministeren og DGU 
– umiddelbart herefter, den 15. april afholder bestyrelsen nyt 
møde og aftaler hvad der så ska ske. HM tager kontakt til alle 
KIK og Turneringsudvalg inden 15. april for at tale om starten 
efter Coronakrisen og i øvrigt orienterer dem.  

3.   Åbning 9 hullers sløjfe Bestyrelsen vedtog at udskyde implementering af 9-hullers 
sløjfen til foreløbig 1. juli, når forholdene er mere normalise-
rede. 

4.   Generalforsamling 2020 Generalforsamling 2020 vil blive afholdt når det igen er tilladt 
at forsamles i større grupper og med uændret dagsorden ifht 
den tidligere udsendte. 

5.    Personalesituationen TEJ orienterede om personalesituationen 

6. 
 

  Budgetkontrol 
 

OR gennemgik budgetkontrol. Vi er på budgettet på trods af 
Coronakrisen idet kontingentindtægter er uændrede og vi 
først budgetterer med greenfeeindtægter fra april og fremef-
ter. Bestyrelsen er klar med yderligere sparetiltag såfremt Co-
ronakrisen fortsætter. Da Golfens Dag er udsat og det er usik-
kert hvor mange nye golfere som kommer i sving, skal besty-
relsen være klar med yderligere sparetiltag. 

7.   Eventuelt Næste bestyrelsesmøde den 15. april klokken 19.00 via Skype. 

 


