
 

Referat af Bestyrelsesmøde 21/9/2020 man. 21. sep. 22.16 (for 
19 timer siden) 

 
 
 

Til stede: Tage Jensen TJ, Martin Høgh MH, Helge Michelsen HM, Peder Sustmann PS,  

Peter Falk PF, Flemming Le Fevre afbud Jesper Løvenhardt 

 

 
 

 

Mødets uofficielle del startede med spisning og præsentation fra 2 af vore medlemmer af deres 
oplæg til cafe drift ”CAFE LIN” fra klublokalet. 
Der var opbakning til at gå videre med oplægget. 
 
 
Valg af dirigent 
Tage blev valgt 
  

1. Godkendelse af referat af møde 17. august 
Ingen bemærkninger 
  

2. Godkendelse af referat af møde 7. september 
Version af 1409 Final JLV er hermed godkendt 
  

3. Åbne poster blev gennemgået 
  

4. Budgetopfølgning 
Kassereren gennemgik budgetopfølgning August. 
Det ser fornuftigt ud 
  

5. Medlemsstatistik vi kan nu se på tallene at vort medlemstal er stigende. 
  

6. Greenfeestatistik bedre end budget 
  

7. Formanden orienterer 
  

Har fået henvendelse fra Vallø om en fortsættelse af Fritspils aftale. 
Det er der opbakning til. 

Vallø foreslår en årligt match mellem klubberne, det kan vi bakke op. 
PEFA sørger for at dette drøftes i turneringsudvalget. 
Der blev orienteret om DGU repræsentantskabsmødet, intet dramatisk nyt. 
Der er modtaget henvendelser fra et par medlemmer om uheldige hændelser på banen, tingene er 
løst i mindelighed. 
Der er modtaget henvendelse angående bolde udenfor driving range i brombær krat. Ingen aktuel 
action. 
Persondata regler for Brøndby golfklub udsendt af formanden, drøftes på næste bestyrelsesmøde 
  



8. Generalforsamling 

• Dagsorden blev gennemgået 

• Bestyrelsen møder ind på adressen 1630 for stoleopstilling 

• Tage sørger for at sekretariatet har styr på praktikken for afviklingen. 

• Der blev foreslået at vi finder en professionel dirigent, der var opbakning til dette 

• Input til formandens beretning ønskes, både 2019 og 2020 

• Peder har indlæg om banen 

• Helge har indlæg om de frivillige og begynderarbejdet 

• Forslag fra medlemmerne: 
o Fra Finn om singler ikke har rettigheder, nuværende hovedregel er at 

hurtigere spillende bolde bagfra skal lukkes igennem. 
▪ Grundlæggende er det vor opfattelse at de gældende 

ordensforskrifter pkt. 15 er dækkende Peder tager den på GF. 

• Kontingent fastlæggelse. Bestyrelsen foreslår at der ikke sker kontingentstigning for 
2020 – Martin forlægger 

• Valg af formand, Tage orienterede. 

• Valg til bestyrelsen 
▪ Tage har talt med de kandidater der ønsker at deltage i 

bestyrelsesarbejdet 
▪ FUs Møde med kandidater er programsat til 29/9 

• Introduktion af 9 huls bane 1, 11-18 
o Medtages under bestyrelsens beretning af Peder 

  
9. Golfsimulator Teebox 
har henvendt sig til formanden, der har fremsendt 3 filer med præsentationsmateriale. 
Prøveperiode på 6 mdr. i vintersæson 
Uopsigelighed fra klubbens side 5 år, gav anledning til bemærkninger. 
Helge anbefalede at en advokat kiggede kontrakten igennem, der var tilslutning til dette 
Der var opbakning til samarbejdet med Teebox, Formanden er ansvarlig for samarbejdet med 
Teebox. 
  
10. Verisure 
Punktet er ikke aktuelt 
  
11. Orientering fra udvalg 

• Eliten, intet nyt 
• Baneudvalg PS: En periode med kun 2 greenkeepere p.g.a. sygdom. En henvist til 

sportsklinik i Gildhøj. Opfølgning på vision og revideret investeringsplan samt 
baneudvalgets prioriteringsliste fremsendt til orientering. Droppezone og blå pæle 
fjernet på hul 13. Ikke mulighed for oplæg, da græsset klippes i semiroughhøjde. 
OOB-pæle forsvinder langs hul 6 og bage hul 8. Vi prøver at lave nogle i 
maskinhuset, da vi har fået nogle pæle af Flemming. Lejer maskiner til prikning af 
fairways, da vi ikke kan låne hos Brøndby Kommune. Har spurgt FU om vi allerede 
nu kan tilbyde kontrakt til en fra 1. marts 2021. Ikke fået svar. 



• Begynderudvalg- Det går godt, 30 – 40 kaniner til gunstart match mandage 
afslutningsturnering 10/10 

• Aktivitetsudvalg intet at bemærke 
-          Regel og handicap, nu kan man simulere på WHS via golfbox. Peder foreslår at der kan 
afholdes kurser for medlemmerne, 
-          Byggeudvalget – Tryg forsikring har bekræftet at reparationer af maskiner dækkes med 
transportudgifter og medgåede timer, men at vi selv skal afholde udgift til reservedele. 
  
12. Evt. 

• Det blev besluttet at anlægge nye tredje teested på 7 huller nemlig 2, 5, 6, 7, 10, 13 
og 15 a kr. 10.000 med eget mandskab og nuværende materialer jf. Baneudvalgets 
pris overslag. Alternativt med entreprenør udefra til en anslået udgift kr. 12-
15.000/hul. Arbejdet kan igangsættes straks der er tid så der kan spilles i 2021. 
Peder tog forbehold for ressourcer samt at andre opgaver som f.eks. reetablering af 
bunker på hul 14 ville blive nedprioriteret. 

• Nyt BM møde fastlagt til 8/10 kl. 1800 for forberedelse af generalforsamling i 
klubhuset. 

• Vognforbud for vintersæsonen. Der skal ikke stilles med lægeattest, og der skal 
heller ikke længere betales for en vogntilladelse. Vi blev enige om, at der skal 
ansøges og ansøgningen skal tiltrædes af to andre medlemmer, som ikke er en del 
af ansøgerens husstand, og som kan står inde for ansøgerens ansøgning. Peder 
kommer med forslag. 

 
 


