
Agenda til bestyrelsesmødet den 21. november 2022: 
Mødet holdes i Triolab’s lokaler og begynder kl. 17:00 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 

2 Valg af referent 
o Karin 

 

3 Regnskab  
o Der mangler stadig nogle budgetforslag fra udvalgene – frist 1. december. 
o Kontingentudgifterne er OK i forhold til budgettet men energisiden er eksploderet. På trods 

af alt er vi i balance med budgettet. 
 

4 Åbne poster: to do opgaver 

o Gennemgået 

 
 

 

5 Årshjul 
 

December 

Aktivitet Status 

Turneringsplan  Er I gang – der er ikke lagt indhold på endnu 

Forsikrings check  Finn sætter i gang 

Materiel forsikring check Er gennemgået og opdateret 

Gennemgang af bag-skabe Der er 52 ledige – de 34 er på første sal 

Klargøring Årsregnskab Martin er i fuld gang 

Tilmelding til 
Danmarksturneringen Er tilmeldt 

Januar Februar 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Regnskab/Budget KAS/Bestyrelse/SEK 
Årsregnskab/Forberedelse 
GF Bestyrelsen 

Book lokale til GF SEK 
Turnering/aktivitetsplan - 
slut SEK/Turneringsudvalget 

Børneattester SEK Æresmedlemmer Bestyrelsen 

Sende rapport, vandboring til 
Brøndby Kom. 

CG/PS Orientering fra CG Bestyrelsen 

Aflæse måler i v.boring CG Orientering fra GP Bestyrelsen 

 
6 Info fra sekretariatet 

o Vi har fået 45 udmeldelser fra 1. januar og der er forespørgsler på at gå fra fuldtids til 
fleksmedlemmer. 

o Vi skal have lavet et serviceeftersyn på ind og udmeldelseskriterier.  
o Ungseniorkontingent – vores ungseniorkontingent løber kun til 25 år. De fleste andre 

klubber har ungseniorkontingenter der løber til 30 år. Vi ændrer ungseniorkontingentet så 
det løber til og med 29 år fra 1. januar 2023. 
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o Prøvemedlemmer i 2023 oprettes i golfboks så tilhørsforholdet og relationen til klubben 
etableres allerede ved prøvemedlemsskabet 

o Rekrutteringsudvalget tager en snak med de nye medlemmer (nybegyndere) der skal starte 
1. januar. 

o DGU bliver virtuelt – der skal laves ændringer på Golfboks skærmene  
o Henrik er på årsmøde i næste uge 

 
7 Info fra Formand 

o Kommentarer fra DGU’s regionsmøde: 
o DGU fortæller at de forventer at der maximalt forsvinder 5.000 medlemmer samlet set 

i Danmark – vi er usikre på om det holder. 
o Vi har foreslået at kontingentet til DGU sættes ned – det er der ikke opbakning til. 

Beløbet til DGU forhøjes i 2023 med nogle kroner. 
o Ishøj fortalte at ejeren havde forhøjet kontingentet med 300 kroner om året med 

baggrund i den økonomiske situation. Der var ligeledes klubber der havde indført et 
energitillæg, der eksisterer så længe krisen varer. Beløbet er øremærket til energi. 

o Golfens dag bliver den 23. april i 2023 
o Forbud mod pesticider – der er et forslag på vej om totalforbud fra EU mod brug af 

pesticider på golfbaner.  
o Rekrutteringsudvalg vs. Begynderudvalg – DGU har en tanke om, at det er en god idé at 

holde begynderudvalg og rekrutteringsudvalg hver for sig. Det er vigtigt, at der både er 
fokus på at rekruttere og fastholde. 
 

 

8 Info fra FU 
o Vi har fået en refusion på halvdelen af det som Z-liften har kostet og vi var stillet i udsigt at 

det fulde beløb ville blive refunderet. Vi kommer til at klage over afgørelsen. 
o Mailen omkring afsøgning af om der var advokatkompetencer hos vores medlemmer har 

afstedkommet henvendelser fra medlemmerne fordi de ikke vidste hvad det handlede om. 
Det var ikke noget dramatisk 

o Der kommer en prisstigning på golfboks på 2 kroner pr. medlem 
o Ny hjemmeside – der arbejdes på om vi kan få en ny hjemmeside, så vi kommer til at klare 

os selv og får en lidt mere overskuelig hjemmeside. Vi kigger på Køge og Hillerøds 
hjemmeside. 

 

9 Info fra Udvalg 
o Baneudvalg – Der er indført vognforbud og brug af måtter og det forventes at 

sommergreens lukkes den 1. december. Vi har fået dispensation til udvidelse af sø på hul 
10 og rørlægning og forlængelse af å på hul 13. Der er høringsfrist til den 13. december. 
Græsset bliver ikke slået mere. Greens og Teesteder er blevet dybdeluftet. På hul 14 er der 
lagt dræn i greenbunkeren på venstre side. Der bliver blæst blade væk. Justas er på skole 
og Richard afvikler ferie. Budget er afleveret til Martin. Der er ingen status på, hvad der 
sker med greenkeepergården – der er vasket ned, men der er stadig mange udeståender og 
vi hører ikke noget om hvornår tingene udbedres. Jordvarmen virker ikke. Finn tager 
kontakt til kommunen med henblik på afholdelse af et statusmøde vedr. 
greenkeepergården 

o Juniorudvalg – sæsonen er slut. Der har deltaget 2 hold i holdturneringen – et hold mere 
end sidste år. Vi har brug for frivillig hjælp i juniorafdelingen.  

o Eliteudvalg – Ikke meget nyt siden sidst, andet end der rundsendes et spørgeskema til 
elitespillerne med henblik på af kvalificere sæsonen 2023 



o Turneringsudvalget – vi afholder det samme antal turneringer i 2023 som blev afholdt i 
2022. Regionsgolf – der holdes møder med kaptajnerne om hvorvidt der skal anmeldes det 
samme antal hold.  

o Byggeudvalg – der kigges på overdækning af taget på terrassen og læhegn (økonomi).  
o Regel og etiketteudvalg – Henrik og Peder har været på seminar omkring HCP, hvor der kan 

laves HCP regulering for at finde de medlemmer, der ikke registrerer runder. Det er et 
ekstra værktøj, der kan bruges. Der er sendt en medlemsmail ud om nye/reviderede 
golfregler – der er ikke nogle særlige ændringer. Der kommer ingen ny trykt udgave, men 
alene en ”golf for begyndere” til de nye medlemmer.  

o Sponsorudvalget – det er svært at finde sponsorer – forventningen er at 2023 bliver et 
hårdt år.  

o Rekrutteringsudvalg – Morten Lærkedal er kommet med i udvalget. Vi håber at få lov til at 
bruge Sarah Cathrine til nogle aktiviteter næste år. Der bliver lavet årshjul. Der er besluttet 
4 indsatsområder: Golfens dag, kvinder og golf, mænd og golf og prøvemedlemmer. Vi 
ønsker at afsøge, om det er muligt at uddanne 15 medlemmer, der kan hjælpe med 
træningen af begyndere. Kan der også laves en aktivitet a la Golfens dag 2 – hvad gør vi 
med de medlemmer der kommer uden at komme via golfens dag. Der er udarbejdet 
budget. 

10 Eventuelt 
o Der deltog 20-25 medlemmer til vinsmagning i kilden 

 


