
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 13.8.2019.               Møde nr. 7/19 

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Afbud fra Jacob og Jørgen.   

________________________________________________________________________________    

1.    Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 
Godkendt 

___________________________________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 6/19  
Godkendt 
_____________________________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer  
3.1 Buggierklæringer 

Udsat til næste møde 

_________________________________________________________   

4.   Områdebeskrivelser 

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer 

4.1   Markedsføring, Klubhuset og Baneområdet er fremlagt. 

_______________________________________________________________________________ 

5    Tilskud fra DIF og DGI s foreningspulje  
Hvorledes anvender vi det bevilligede tilskud på kr. 27.000 til hvervearbejde? 

Kr. 10.000 anvendes til forbedring af Par 3 banen, 12.000 anvendes til opførelse af udslagshus på 

træningsbanen og 5.000 anvendes til markedsføring af hverveaktiviteter til næste år. 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. 31.7. 2019 (9 mdr. Regnskab) 

Økonomien ser rimelig ud, men gennemgås nærmere på næste møde. 

 

6.2  Oplæg til budget fra de områdeansvarlige på næste møde 

Oplæg til budget skal fremsendes til Jørgen senest fredag d. 30. august så han kan have et udkast 

til budget klar til næste møde d. 16. september. 

 

6.2  Medlemsstatus 

Udsat til næste møde 

 

6.3  Fradragsberettigede gaver 

Almennyttige foreninger (bl.a. idrætsklubber) kan på visse vilkår blive godkendt til at modtage 

skattefradrags-berettigede gaver fra medlemmerne. 

Vi er en almennyttig forening, men opfylder ikke alle vilkårene (for få medlemmer) for 

godkendelse. 

DGU forespørges (Allan) om der er andre muligheder for at modtage skattefri gaver. 

_____________________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 



7.1   Status for greenfeegæster 

Udsat til næste møde 

7.2   Status for Golfringen 

Udsat til næste møde 

_______________________________________________________________________________     

 

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

8.1.1  Golfens Dag/Åben Golfbane 

Ikke flere Åbent Hus-dage i år. 

8.1.2  Fyraftensgolf 

Måske en enkelt (Kommunen) mere i år 

8.1.2  Spil med dag 

Prøves til foråret 

8.1.3  Slagtilbud. 

Ikke yderligere markedsføring pt. 

Gentages til næste år. 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2019 

- Træning 

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

søndag eftermiddag.. 

Arild har flyttet sit søndagshold sammen med et onsdagshold. Henrik fortsætter med sit søndags-

hold. 

- Mentorer 

Bruges som hjælpere på Par 3 banen og den store bane. Forløber ok. 

- Regelundervisning. 

 DGUs Regelprøve anvendes til prøvemedlemmerne 

- Banetilladelse 

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 som prøvemedlem i år. 

b) Når 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)  Der arrangeres en afslutningsmatch for prøvemedlemmerne søndag d. 22. august. Foursome-

greensome, med  par bestående af ny og gammel. Henrik arrangerer. 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019 

- Efterskole 

Kører med træning om søndagen hos Arild 

- Begynderturneringer 

Kører om mandagen.  

Hvis behov tilføjes en sen start mandag for de arbejdsramte, og til næste år måske en ekstra dag, 

f.eks. søndag eftermiddag. 



- Klub 37+ eller Kaninklubben 

Kører fint som sidste år ved Gitte Sejersen og hjælpere.  

Aftalt med Gitte at hun siger til, hvis hun mangler hjælpere. 

_______________________________________________________________________________ 

9.   Hjemmesiden. 

Bemærkninger?  

Udsat til næste møde. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 
10.1  Der er stigende aktivitet på træningsbanen, så træningsforholdene kunne forbedres ved at 

etablere et udslagshus til 2-3 spillere, svarende til ca. halvdelen af det nye maskinskur. Anslået pris 

kr. 15.000, hvis maskinskur-byggesjakket kan overtales til endnu en gedign indsats. Se pkt. 5. 

10.2 Dronefotografering af banen 

Jacob oplyser at droneejeren vender tilbage, når han har fået en ny drone. 

10.3 Den ene flagstang ved klubhuset har mistet knoppen og er nedlagt. Reparation eller salg 

undersøges.  

_____________________________________________________________________ 

11.   Diverse 
11.1  Tilskud til miljøprojekter 

Nej tak, vi har ikke kræfter til at lege med 

11.2  Algerensning på terrasserne 

Allan undersøger en billig metode 

11.3  Nationalparken foreslår at der laves fold(e) til islandske heste på golfbanen 

Vi skal være gode venner med Nationalparken, men islandske heste virker som et 

fremmedelement, så derfor nej tak. Niels meddeler. 

11.4  Carsten Stig, som har erfaring som energikonsulent, har bedt om at se energiårsforbruget i 

alle bygninger, for at kunne vurdere om der umiddelbart er noget at hente. 

Jørgen/Gitte giver Stig de ønskede oplysninger 

11.5  Poloer og bolde med EGC tryk på 

Allan har indhentet priser og mindstekøb hos Skomø. 

Poloer til salg og til officials kræver mange størrelser og da salget er usikkert undlader vi poloer. Et 

antal veste i få størrelser til sekretariat og turneringsleder kunne være et overkommeligt 

alternativ. Allan undersøger. 

Bolde kunne anvendes til præmier, f.eks. i Kikkerne og nogle kunne sælges. Hvis Kikkerne på 

forhånd vil købe 3-4 dusin hver, anskaffes det mindst mulige antal dusin. Allan undersøger.  

11.6  Ny/brugt Opvaskemaskine 

Kan måske købes på Camden auktioner. Sus undersøger. 

_____________________________________________________________________ 

12.  Næste møde:  Mandag d. 16. september. 

 


