
Referat af bestyrelsesmødet den 17. januar 2022: 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021 – 12  
o Regnskabet balancerer foreløbigt – med et lille overskud. Der er stadig nogle småposter, 

men det ændrer ikke ved at budgettet kommer til at balancere. 
 

4 Budget for 2022 
o Med de ønsker der er fremkommet ender vi med et uacceptabelt underskud. Vi løber alle 

sammen posterne igennem og forholder os til hvor der kan komme forslag til reducering af 
budget 2022.  

 
5 Åbne poster (to do opgaver) 

o Begynderudvalg. Vi har et godt Kaniudvalg. Mangler udvalg for begyndere 
▪ Der kommer et rekrutteringsudvalg i stedet for et begynderudvalg – vi ved endnu 

ikke hvem der bliver formand. 
 

6 Årshjul (udgår i januar og februar) 
 

7 Info fra Formand 
- Byggesagen omkring greenkeepergården 

o Der er ikke opnået enighed med Brøndby kommune. De mener ikke, at de er forpligtet 
til at betale nogle af ekstraudgifterne. Vi ved ikke endnu hvor den ender – men det er 
givet at vi ikke får dækket de ekstraudgifter der har været, MTH planlægger at aflevere 
bygningen fredag 21. januar. Gedas har lavet en mangelliste, som sendes til MTH og 
kommunen. 

- Ny aftale med kommunen (golfbanen/bygninger) 
o Brøndby kommune gennemgår alle aftaler de har med kommunens foreninger. Der vil 

komme et oplæg fra Brøndby kommune. 
- El-ladestandere 

o Brøndby kommune er ved at kigge på en overordnet plan for ladestandere i kommunen 
– de ønsker ikke at have forskellige leverandører rundt omkring i kommunen derfor 
afventer vi. 

- Medlemshvervning i 2022  
o Når vi ser på afgang/tilgang af medlemmer. Skal vi gå i gang med en 

medlemshvervningskampagne? – rekrutteringsudvalget ser på det og kommer med et 
bud. 

 
8 Info fra FU 

- IT-politik 
o Alle der har adgang til IT i klubben er forpligtet til at overholde IT politikken. Man skal 

skrive på mail til Henrik at man accepterer klubbens IT-politik 
- Referater fra FU møder 



o Der har manglet referater fra FU. Forslag til den kommende bestyrelse vil være, at der i 
stedet for at skrive referat af møderne, så medtages det på bestyrelsesmødet så alle i 
bestyrelsen er orienteret 

- Pris for prøvemedlemsskab i 2022 
o Vi overvejer om prisen på prøvemedlemsskabet skal reguleres. Det er mange 

argumenter for og imod om prisen for et prøvemedlemsskab skal stige. De 
prøvemedlemmer der melder sig ind, får reduceret deres kontingent efterfølgende 
med det indbetalte beløbe tilbage – men hvor skal niveauet ligge. 
Rekrutteringsudvalget drøfter det på deres næste møde. 
 

9 Æresmedlem Nikolaj Hertel (skal han tilbydes dette igen) 
o Ja - Finn kontakter ham 

 
10 Rækkemester tavler  

o Der er stemning for at tavlerne med hole in one og klubmestre skal vedligeholdes. 
 

11 Straffeattester på nyansatte 
o Der indhentes iht. lovgivningen børneattester på alle der har med børn at gøre, hvorimod vi 

enedes om, at straffeattester på øvrigt ansatte ikke er nødvendigt  
 

12 9 – hullers banen 
o Der er udarbejdet statistik for 9- hullers banen. Det er populært for kaninerne, der er rigtigt 

glade for at kunne spille 9 hullers sløjfen. Vi tager punktet på et kommende 
bestyrelsesmøde, når vi har flere data. Peder og Helge laver et forslag til næste 
bestyrelsesmøde 

 
13 Info fra Udvalg 

o Rekrutteringsudvalget 
▪ 4 medlemmer, og Henrik og HH har møde med DGU omkring rekruttering af nye 

medlemmer. Bestyrelsen har en målsætning om at få 120 nye medlemmer i 2022. 
Det kan tænkes at vi kommer til at bruge nogle flere midler til 
rekrutteringsarbejdet. Der skal igen i år laves opfølgning på de nye medlemmer - 
det er vigtigt at nye medlemmer har tilknytning til klubben (klubber i klubben, 
spillemakkere).  

▪ Kaninudvalget 

• Har endnu ikke holdt møde 
▪ Baneudvalget 

• Der er holdt møde vedr. et tidsregistreringssystem, som også kan styre 
maskiner og pleje af banen. Det er givet videre til FU 

• Møde med Danmarks naturfredningsforening om at blive sommerfugle 
ambassadører – det koster penge at være en del af det. Vi vælger ikke at 
være en del af det 

• Der er beskåret op langs hul 10 – der ligger brænde ved 
greenkeepergården 

• Baneudvalget er overrasket over bestyrelsens holdning til hul 12, 13 og 14. 
I forhold til hul 13 – der er lavet en redegørelse omkring forløbet med 
forslag fra medlem og afslag fra kommunen. Modforslag fra 
forslagsstilleren om en bro er en del af Strategiplan 2022-2024 for banen.  
Der etableres et møde med baneudvalget – det virker, som om der er 



noget der går galt i kommunikationen – det vil bestyrelsen gerne have 
rettet op.  

▪ Eliteudvalget 

• Intet nyt 
▪ Junior og familieudvalget 

• Junior og familieudvalget var samlet og Mads har fået til opgave at finde 
dage til familiedage. De lægges i nærheden af de dage der blev lavet 
familiedage sidste år. Udvalget hedder alene Juniorudvalget – 
familieudvalget er lagt sammen med juniorudvalget. Juniorudvalget 
foreslår at der sættes net op mellem stolperne på terrassen – Peder ser på 
hvad det kan koste. Familieudvalgets midler lægges sammen med 
juniorudvalgets. Det er blevet drøftet at der skal være træneressourcer til 
de nye juniorer – der er mange nye juniorer og det forventes at der 
kommer flere til. Bestyrelsen foreslår, at vi aktiverer de frivillige vi har, til at 
agere hjælpetrænere til de unge og ligeledes at juniorerne kan opdeles, så 
der kan bruges flere timer. Juniorudvalget ønsker sig flere medlemmer der 
kan hjælpe med opgaver i juniorudvalget – Henrik og Mads laver et skriv til 
medlemmerne.  

▪ Sponsorvalget 

• Møde med Kvickly om vi kan udnytte sponsoratet endnu bedre – det kunne 
give mening at der både er tilbud i Hvidovre og Brøndby – det undersøger 
John 

▪ Turneringsudvalget 

• Der er tilmeldt 7 hold i rækkerne A, B, C, Senior B, Veteran A, Veteran C og 
Superveteran C – der er holdledere til næsten alle hold 

• Turneringsplanen er ved at være klar 
▪ Byggeudvalget 

• Flemming er fraværende 
 

14 Strategisk arbejde med SoMe (sociale medier) Facebook / Instagram  
o Punktet tages sammen med Vision og strategi 

15 Visions- & Strategi planen (version 4, som tidligere er fremsendt) samt strategi for banen 2022-
2024 

o Vi finder en dato (14. februar), hvor det er det eneste punkt. 
 

16 Eventuelt 
 

 


