
Agenda til bestyrelsesmødet den 19. januar 2023: 
Mødet afholdt i Triolab’s lokaler og begynder kl. 17:00 
Deltagere: Karin, Finn, John, Martin, Flemming, Peder og Henrik fra sekretariatet.  
Deltagere i en del af mødet: Gedas Chefgreenkeeper, Rasmus Juniorudvalget, Carsten Baneserviceudvalget.   
Afbud: Helge. 
 

1 Valg af dirigent.  
Martin. 
 

2 Valg af referent 
Peder. 

 

3 Budgetopfølgning fremsendt af Martin. 
Øger afskrivning i 2022. Der vil være et underskud 2022 på grund af bl.a. øgede udgifter til energi 
og reparation af materiel. 
 

4 Budget 2023 fremsendt af Martin. 
Budgetteret med samme antal medlemmer i 2023 som i 2022. 
Budgettet opskrevet med 18.000 kr. pr. måned for leasing af robotklippere. 2 store 3 små. 
Alle i bestyrelsen skal kigge revideret årsbudget 2023 igennem for mulige besparelser og melde til-
bage til Martin.  
 

5 Åbne poster: to do opgaver blev gennemgået. 
BGK går med i et samarbejde med golfhæftet. Regler skal fastsættes. 
 
 

6 Årshjul 

Januar Februar 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Regnskab/Budget 
KAS/Besty-
relse/SEK Årsregnskab/Forberedelse GF Bestyrelsen 

Book lokale til GF SEK Turnering/aktivitetsplan - slut 
SEK/Tur-
ner.udv. 

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 

        

        

        

        

 
7 Visioner og planer 2023 fra Greenkeeper v/Gedas 

Gedas præsenterede sit indlæg med en Power Point, som bliver lagt på klubbens Dropbox. 
 

8 Vision og planer 2023 Juniorudvalget v/Rasmus  
Rasmus præsenterede tanker for juniorudvalget. Præsentationen lægges på klubbens Dropbox. 
 

9 Vision og planer 2023 Baneserviceudvalget v/Carsten 
Indberetninger fra banekontrollanterne er meget ens, da der ikke rigtigt har været noget at rappor-
tere.  Derfor er der ikke regelmæssigt lavet månedsrapport til bestyrelsen. Fremover skal der kun 
rapporteres til bestyrelsen, hvis der har været episode. Bestyrelsen giver udvalget myndighed til at 
bortvise spillere, der ikke har dokumentationen i orden (ikke bestilt og bekræftet tid, ikke har bag-
mærke, ikke har DGU kort, ikke har greenfeebillet). Udvalget foreslår afskaffelse af årsmærke (be-
styrelsen vil overveje det). Man kan ikke booke en tid i Golfbox uden at have betalt kontingent. 

file:///C:/Users/J%20og%20F%20Andersen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QZM3MKOU/Årshjul-v2.9.xlsx%23Ærelsmedlemmer!A1


Carsten vil gerne have to mere i udvalget. Kontrollanterne har 2 vagter pr. måned af ca. 2 timers 
varighed. Tidligere kampagne med pitchfork har virket. Alle viser den. Kontrollanterne vælger selv, 
hvornår de kører en kontrol-tur. Svært at håndhæve dresscoden. Dropper at have varer med fra 
Café Fairway. Ny kampagne i 2023 ”lukke igennem”, man skal ikke kunne sige nej til at blive lukket 
igennem, da det kan give prop bagude.  
Der opfordres til, at formanden i sine skriv, informere medlemmerne om baneserviceudvalgets op-
gaver og rettigheder. 
 

10 Info fra sekretariatet: 
Få indmeldelser i begyndelsen af 2023 og få udmeldelser i slutningen af 2022. 
Prøvehold starter i april. Der skal være møde med pro HH. 

 
11 Info fra Formand, med bl.a.: 

- Boldindsamling i søer (henvendelse fra Out of Bounds): 
Vi indgår en aftale med Out og Bounds, som samler bolde op i vores søer. Hver bold giver 50 øre til 
klubben. Medlemmer må selvfølgelig gerne fiske bolde op. 
- Mødemateriale ifm. kommunebesøg: Præsentation til møde med kommunens embedsmænd den 
2. februar er færdigt. 
- Advokatbistand fra DGU: DGU giver ikke bistand til klubber med evt. enkeltsager. En lejekontrakt 
vil de gerne kigge igennem. 
 

12 Info fra FU, med bl.a.: 
- Buggy låneaftale med Teelink: Der er indgået aftale med Teelink (Café Fairway) om 3 nye buggier. 
Klubbens 3 buggier vil blive solgt. 
- Kontingent for 2023: Afhænger af hvordan det endelige budget for 2023 kommer til at se ud. 
- Øvrige priser 2023: Buggileje stiger fra 325 til 350 (medlemmer fra 225 til 250). Monobuggy fra 
225 til 250 (medlemmer fra 175 til 200). Stadig 10 turs kort for medlemmer med 30% rabat. Green-
fee fra 325 til 350 kr. Skabsleje fra 590 til 625. El-skab fra 875 til 925. Pladsleje monobuggier og 3- 
og 4 hjulede scootere fra 875 til 925. Pladsleje buggier fra 925 til 1.000. Elforbrug ved buggyplads 
stiger fra 5,50 til 6 kr. pr. kWh, hvor der er elmåler. 
  

13 Info fra Udvalg, med bl.a.: 
- Byggeudvalg: Renovering af toiletforhold Dame/Herre. Input fra medlemmer. Flemming svarer. 
Der er sendt sager til Allan i kommunen, som ikke har svaret. 
- Oplæg til ny indgang til ubrugt toilet, samt udvidelse af café forhold. 
 
Turneringsudvalg: Klubmatcher lagt i Golfbox. 
 
Sponsorudvalg: Enkelte sponsorer har sagt deres sponsorater op.  
 
Baneudvalg: Afslag på erstatning fra Tryg på graveskade. Maskinkaskoforsikring (utilsigtet nedbrud) 
samler regninger for 2022. Selvrisiko 4.780. Løsøreforsikring dækker hvis det er beviseligt ved dirke, 
falske eller tillistede nøgler at tyven har skaffet sig adgang til bygningen. Skrevet til Kroppedal Mu-
seum i forbindelse med evt. udvidelse af sø på hul 10. Fået tilbud på kameraovervågning af green-
keepergård. Arbejdsmiljødrøftelser og opdatering af APV.    
 
Eliteudvalget: Simgolf i februar i Grøndalscentret. 
 

14 Generalforsamling 2023  
- 29. marts 2023 i Kilden:  

 

15 Hvem deltager i DGU’s årsmøde lørdag den 25. marts? (evt. også på temamøde fredag den 24. 
marts) 
- Oplæg er tidligere fremsendt til jer alle! 
Finn og John deltager. 
   



16 Eventuelt 
Kommunen trykker ny brochure for og om BGK. 
 
 


