
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.6.2019.               Møde nr. 6/19 

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant.   

________________________________________________________________________________    

1.    Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
___________________________________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 5/19  
Godkendt 
_____________________________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer  

Orientering om enkelte kontingentrestancer. 

______________________________________________________________________________   

4.   Områdebeskrivelser 

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer 

4.1   Markedsføring, Klubhuset og Baneområdet fremlagt. 

Godkendt 

4.2   Øvrige fremlægges på næste møde.  

_______________________________________________________________________________ 

5    Fornyet ansøgning til DIF og DGI s foreningspulje  
Kvittering for modtagelse. 

(Efter mødet har vi fået meddelelse om et bevilliget tilskud på kr. 27.000 til vores hvervearbejde) 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. 31.5. 2019 (7 mdr. Regnskab) 

Lidt bagefter på kontingenter og greenfee, men pænt indenfor budgettet på udgiftssiden 

6.2  Medlemsstatus 

Status quo på fulde medlemmer, men 62 prøvemedlemmer. 

_____________________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 

7.1   Status for greenfeegæster 

Færre i maj end budgetteret og sidste år. 

 7.2   Status for Golfringen 

Lidt mindre tilslutning fra vores medlemmer end budgetteret og sidste år. 

_______________________________________________________________________________     

 

8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 
8.1  Hverveaktiviteter i 2019 



8.1.1  Golfens Dag/Åben Golfbane 

30 deltager på de to dage. Fint. Formentlig ikke flere Åbent Hus-dage i år. 

8.1.2  Fyraftensgolf 

8 arrangementer med i alt ca.100 deltagere. Fint. Måske en enkelt (Kommunen) mere i år 

8.1.2  Spil med dag 

Ny dato overvejes 

8.1.3  Slagtilbud. 

Slagtilbuddet kombineret med Fyraftensgolf og Åben Golfbane har til dato givet 62 prøve-

medlemmer. Stor succes. 

Ikke yderligere markedsføring pt. 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2019 

- Træning 

Prøvemedlemmerne er opdelt på 4 hold, som hver får en ugentlig træningstime enten onsdag eller 

søndag eftermiddag. Henrik hjælper Arild, og de organiserer og varetager træningen. 

- Mentorer 

Bruges som hjælpere på Par 3 banen og den store bane 

- Regelundervisning 

Regelundervisning ved Brændgård d. 17.6 med pæn tilslutning. DGUs Regelprøve anvendes til 

prøvemedlemmerne 

- Banetilladelse 

Det præciseres at banetilladelsen ikke er Golfkørekortet og kun gælder for spil på vores bane. 

Banetilladelsen angives ved et gult medlemskort. 

- Andet 

a) Præcisering af hvem der kan blive prøvemedlem. 

Som udgangspunkt, skal man ikke have spillet før, men hvis det er mindst 6-7 år siden man har 

spillet lidt kan man accepteres. 

b) Hvis 100 kr slagtilbuddet gentages til næste år, kan man så blive prøvemedlem igen, hvis man 

ikke rigtig er kommet i gang i år? 

Ja, hvis man ikke er kommet længere end til at prøve at spille Par 3 banen. 

c)  Behov for et ”Introduktionsmedlemskab” for eksisterende spillere fra andre klubber? 

Vi har før haft et favorabelt tilbud, ”Indmeldelseskontingent”, men der er ikke stemning for noget 

tilsvarende pt., beregnet på eksisterende spillere. Disse skal betale pro rata kontingent, regnet fra 

indmeldelsesmåneden. 

 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019 

- Efterskole 

Kører med træning om søndagen hos Arild 

- Begynderturneringer 

Kører om mandagen. Behov for nogle sene starter til de arbejdsramte begyndere. Gitte Sejsersen 

vil arrangere 

- Klub 37+ eller Kaninklubben 

Kører fint som sidste år ved Gitte Sejersen og hjælpere.  

_______________________________________________________________________________ 

9.   Hjemmesiden. 

Kører. 

 



 ________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 
10.1  Baneområdet 

Boldopsamleren er kaput. Skal udskiftes. 

10.2  Klubhusområdet 

Det sikres at hjertestarteren ved Banetoilettet fungerer. 

_____________________________________________________________________ 

11.   Diverse 
Ingenting 

_____________________________________________________________________ 

12.  Næste møde: Tirsdag d. 13. august 

 


