
Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2021: 
 
Tilstede: Flemming, Mads, Finn, John, Peder og Karin.  
Afbud: Helge, Martin 
 
 

1 Valg af dirigent 
o Finn 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021  
o Balancerer 

 
4 Åbne poster (to do opgaver) 

o Gennemgået 
▪ Hjemmeside - bestyrelsen gennemgår de enkelte sider for at se om de er korrekt 

opdateret 
 

5 Årshjul (to do opgaver) 
o Intet udestående 

 
6 Info fra Formand 

o Der er møde med baneserviceudvalget tirsdag den 21. september. Bestyrelsen har drøftet 
henvendelsen fra Baneservice - indstillingen er, at reglerne håndhæves med konduite. 

o Greenkeepergården – der har været møde med Brøndby kommune omkring 
greenkeepergården – der har ikke været den bedste kommunikation og der var enighed om 
at huslejen skulle reduceres fra branddagen. Vi har nu fået 6 måneders reduktion på 
huslejen på 50% under selve reparationsperioden (startende august 2021). Der er ikke 
enighed om hvilken kulance reduktion der skal være på huslejen fra branddagen og frem til 
august 2021. Det har været en meget vanskelig proces og nu bliver politikerne fra 
Idrætsudvalget involveret. 

7 Info fra FU 
o Der er oprettet abonnement på Golf tv så alle Viasat Golf aktiviteter kan ses i cafeen 

 
8 Info fra Udvalg 

o Baneudvalget  
▪ Der er dybdeluftet, eftersået og topdresset – men tromlen gik i stykker så der skal 

anskaffes en ny 
▪ Der er flyttet 6 træer fra hul 14/17 til hul 15 og 16 
▪ Vi har haft et godt besøg af 3F 

o Regel og HCP 
▪ Der er ny rating – træder i 1. oktober træder  
▪ Dresscoden er godkendt af bestyrelsen 

o Sponsorudvalget 
▪ Ny sponsor til hul 9 – ”Velkommen”. Sponsor ”velkommen” vil også gerne sponsere 

en turnering eller andet. 



▪ Kvickly har bidraget med tilskud til en af klubberne i Klubben. Kvickly tænker over 
om der er andre sponsorater der vil komme medlemmerne til gode. 

o Byggeudvalget 
▪ Spærene til greenkeepergården er leveret.  

 
9 Generalforsamling 

o Bestyrelsens beretning blev gennemgået 
 

10 Eventuelt 
o Forslag om oprettelse af firmakort så man kan betale for ydelser uden at medarbejdere 

eller bestyrelsesmedlemmer skal lægge ud af egen lomme – Martin fixer 
 
 

 


