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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 20. marts 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  

 Jørren Kjær (JK)  
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Klaus Augustinus (KA) 

Christian Brangstrup (CB) 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -28.2  
JB gennemgik regnskabet, der bortset fra et par enkelte periode forskydninger i indtægter/udgifter følger 
budgettet.   
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT bød velkommen til de to nye suppleanter, Klaus Augustinus og Christian Brangstrup. 
MT orienterede om samarbejdet med shoppen fra sæsonstart, hvor shoppen også fungerer som 
velkomstcenter for greenfee spillere. 
MT oprienterede om, at ved en fejl var forsøgsordningen med hunde på banen ikke foreslået som 
beslutning på generalforsamlingen, så det er besluttet at fortsætte forsøgsordningen endnu et år. 
Endvidere orienteredes om, at der er gratis træning gennem Dansk Golf Akademi for alle 
fuldtidsmedlemmer til afholdelse i maj og juni. Det er lagt på Golfbox, hvor fuldtidsmedlemmer kan 
tilmelde sig. Kan man ikke på disse tidspunkter, fortaber man retten. 
MT refererede fra mødet med udvalgsformændene samt formændene for KIK´erne. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
PB orienterede om planerne for forårsarbejdet, herunder ændring af første fariwaybunker i 
venstre side på hul 10, hvor bagkanten udjævnes dels for at få rettet op på en ødelagt bagkant 
og dels for at give den mere præg af fairwaybunker. PB orienterede om, at åbningsturneringen 
kan være i fare for aflysning/flytning, da der loves nat- og dagsfrost foreløbig frem til den 31.3. 
Greenkeeperne arbejder på rydning af bålpladsen ved hul 18, hvor der efterhånden er 
opmagasineret mange effekter, der skal smides ud. 
   

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget er klar til at begynde sæsonen, der starter 4.4. hvis vejret tillader det. 
7-ugers begynderforløb afhænger dels af tilmeldinger, og dels af om vi kan skaffe mentorer til 
holdet. 
DGA tilbyder golfkørekort på en weekend. 
 

- Bygningsudvalg 
Der installeres fra den 20. april et nyt alarmsystem i klubben. Alle, der i dag har en kode til 
klubbens lokaler, skal derfor have ny kode og instruktion i anvendelsen. JB skriver ud til dem, 
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der i dag har adgang. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS orienterede om, at der lørdag den 24.3 afholdes møde med hele gruppen af frivillige. 
IMS foreslog, at klubben investerede i ca. 20 nye ahorntræer til udskiftning med de træer, der 
er mere eller mindre gået ud. JB lovede at indhente tilbud på disse. 
IMS spurgte til eventuel baneservice (kontrol) kørsel i 2018, og der var enighed om, at det var 
en god idé, specielt hvis der også blev kørt på ydertimerne om morgenen og aftenen, og 
specielt fredag og lørdag, hvor der tidligere er observeret gratister. 
 

- Handicapudvalg 
JB orienterede om, at de handicaplister, vi i dag har hængende ved terminal 2 i mellemgangen, 
ikke fremover vil blive lavet, da vi i henhold til persondataforordningen ikke må have lister 
med medlemsnumre/navn/handicap hængende, da ikke medlemmer har adgang til klubbens 
lokaler. 
 

- Hverveudvalg 
LS orienterede om Golfens Forårsdag den 8. april. Vi mangler stadig hjælpere til dagen. 
LS og HH hænger banneret op i gågaden. 
 

- Juniorudvalg 
JB orienterede om, at de billeder, der i dag lægges på facebook og klubbens hjemmeside, 
kræver forældrenes skriftlige godkendelse, såfremt billederne indeholder unge under 18 år. 
Portrætbilleder af personer, uanset alder, kræver skriftlig godkendelse. 
   

- Regeludvalg 
Anders Kjeldsen er tovholder i forbindelse med de nye golfregler, der træder i kraft fra 
1.1.2019, og herunder uddannelse af udvalgets andre medlemmer og Henrik Mortensen, der 
underviser begynderne i reglerne. Herudover også i afholdelse af medlemsmøder omkring 
reglerne i løbet af vinteren 2018/19. 
 

- Sportsudvalg 

Elitespillerne er  på træningslejr i uge 12 sammen med Carina. 

   

- Turneringsudvalg 

Turneringsudvalget har fået ny formand. Lars Gredsted har overtaget styringen efter Ib 

Skovgaard Sørensen. Velkommen til Lars. 

3. Sekretariatet 
a. Golfsporet 

JB orienterede om nyt tiltag fra DGU, hvor vores medlemmer kan aktivere en app på deres telefon før 
en golfrunde, hvorefter hele runden tagges via gps og uploades til DGU. Efter indsamling af 2-300 
runder, kan vi anvende data til at få et overblik over, hvor belastningen på banen er. 
  

b. Persondataforordningen 
Den 25. maj træder en ny lovgivning om persondata i kraft, og den vil få indflydelse på mange af de 
måder, vi i dag anvender data på. Klubben skal kunne dokumentere dataflow og sikkerhed, ikke alene 
i klubben, men også hos vores samarbejdspartnere (regnskabssystem/DGU/Golfbox med flere). 
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Samtidig strammes reglerne for, hvilke data vi må videregive, hvem i klubben der må have adgang til 
disse data, og samtidig indføres der bøder i størrelsesordenen op til 20.000.000,- € ved overtrædelse. 
 
Vi arbejder sammen med DGU på højtryk på at få alle ting på plads inden 25.5, og vi er allerede godt 
på vej. 
  

4. Eventuelt 

(PK) Bestyrelseskontingent 

Kontingentfriheden er vedtaget af bestyrelsen en gang i begyndelsen af nullerne, hvor der efterfølgende blev 

orienteret om dette på generalforsamlingen. PK foreslog at ophæve ordningen. Det var der ikke opbakning til. 

Hovedargumentet for dette var, at der ligger et meget stort stykke arbejde hos bestyrelsesmedlemmerne, 

som også arbejder for klubben i mange andre sammenhænge, herunder diverse udvalg samt enkeltstående 

forhold samt udgifter til tlf. benzin mm. Det er endvidere ikke unormalt, at golfklubberne i DK har denne 

ordning. Alle er velkomne til at stille op og opnår denne fordel. 

 

5.  (PK) Andele i regnskabet 

I dag er vores andele spredt over flere konti i statusregnsklabet. Disse bør samles, så de modsvarer de faktiske 

omstændigheder, og så det er overskueligt, hvor stor andelsposten er. 

Bestyrelsen godkendte denne samling af konti i bogholderiet.  

 
(PK) kontaktperson til TU 
Foreslår at Jørren Kjær overtager rollen som kontaktperson til TU. Jeg forudser en del arbejde med 
bogholderiet i indeværende år. 
JK accepterede denne post. 
 


