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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 22. januar 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Henrik Helt (HH)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE)  
 Christian Hammerkvist (CH) NS 
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
Inviterede Ib Skovgaard Sørensen (ISS) Turneringsudvalget 
 Dorthe Lodahl Krusaa (DLK) Dansk Revision 
 
Dagsorden      
     

1. Årsregnskab  - Dorte Lodahl Krusaa 
DLK gennemgik udkast til årsregnskabet, der viser et driftsresultat på tkr. +742 efter afskrivninger, hvilket er 
tKr. 295 bedre end budgetteret. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Det bedre årsresultat skyldes lidt 
højere indtægter end forventet og en stor besparelse på banens drift, primært på grund af ufrivillig mindre 
bemanding i 2017. 
 

2. Turneringsplan 2018 – Ib Skovgaard Sørensen 
ISS gennemgik turneringsplanen for 2018. Årsplanen blev godkendt af bestyrelsen. Åbningsturnering afholdes 
lørdag d. 7. april med flaghejsning kl. 8. 
 

3. Budget 2018 
JB gennemgik budgettet for 2018, der viser et driftsresultat på tKr. 85 efter afskrivninger. 
Det budgetterede resultat er noget mindre end resultatet for 2017, hvilket blandt andet skyldes faldende 
kontingent indtægter og almindelige stigninger i driftsomkostninger. 
 

4. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om årets møde for udvalgs- og ”KiK”-formænd, der afholdes onsdag den 14. marts kl. 
18.00. 
Indstillinger til generalforsamlingen blev drøftet. 
Der er behov for hjælp til de turneringer, der ikke er i regi af Turneringsudvalget, 
Bestyrelsesturneringen og Sillebro Cup 
Da Christian Hammerkvist stopper som suppleant, vil der ikke længere være en repræsentant fra 
dette meget vigtige udvalg, så det aftaltes indtil videre, at JN forsøger at være bindeled og samtidig 
slipper Juniorudvalget, idet Niels repræsenterer dette. Den nye formand i Begynderudvalget, 
Christian Brangstrup, er desværre engageret til anden side om mandagen, hvor bestyrelsesmøderne 
holdes. 
DGU´s repr.skabsmøde holdes d. 16-17/3 med deltagelse af JPB og MT. Der er erfa d. 27/2 i Furesø. 
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Greenkeeperne afvikler i perioden frem til 18 marts deres restferie og opsparede 
overarbejdstimer. Morten er herudover i gang med greenkeeperuddannelsen, og Philip og 
Kasper er på opfølgende sprøjtecertificat kursus. 
Der opsættes nye teestedsklodser inden sæsonstart med tal/mål i stedet for farver. 
 

- Bygningsudvalg 
HH fremlagde tegninger til simulatorrum og orienterede om byggeplanerne. 
HH kommer med overslag over omkostningerne. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS orienterede om arbejdet med beskæring af området ind mod skoven på hul 1 og 
efterfølgende flisning af det afskårne. 
Der laves hovedrengøring i restaurant området den 13. februar. 
 

- Hverveudvalg 
Golfens dag afholdes 2 gange i april måned og derudover afholdes spil-med-dag en gang i maj 
og en gang i juni. 
 

- Juniorudvalg 
NE orienterede om at junuiorerne havde været i Kokkedal Indoor Center, hvor Carina havde 
trænet dem. 
Juniorudvalget vil gerne stå for afvikling af en Short Game turnering for alle medlemmer på 
Nordbanen. Bestyrelsen godkendte dette. 
   

- Sportsudvalg 

JK orienterede om regionsgolfen, og de udfordringer der er for dette område. Primært 

mangler vi kvinder til nogle af holdene. 

5. Sekretariatet 
JB orienterede om en mulig ny trænerelev i Proshoppen fra sæsonstart. 
 

6. Eventuelt 

a. Fastsættelse af forslag til generalforsamlingen 

i. Kurs på andel 

Bestyrelsens foreslår fastholdelse af andelskurs på 50%, svarende til en pris på kr. 5.000,-. 

ii. Indstilling til posten som formand 

Bestyrelsen indstiller genvalg af Michael Tøgersen som formand 

iii. Indstilling til posterne som bestyrelsesmedlemmer   

Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Schunck 

Bestyrelsen indstiller genvalg af Jeanne Neumann 

Bestyrelsen indstiller valg af Jørren Kjær  
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iv. Indstilling til posterne som suppleanter 

Bestyrelsen indstiller genvalg af Niels Erlandsen 

Bestyrelsen indstiller valg af Klaus Augustinus 

v. Indstilling af Revisor 

Bestyrelsens indtiller genvalg af Dansk Revision 

vi. Indstilling af kontingenter/priser for 2018 

Bestyrelsen indstiller fastholdelse af kontingenter/priser fra 2017 


