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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 11. juni 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab  for perioden 1.1 til 31.5.2019 
JB gennemgik regnskabet, der viser et resultat, der for alle områder er bedre end budgetteret. 
Opmærksomheden henledes dog på, at en del af det bedre resultat skyldes periodeforskydninger, og derfor 
ikke på nuværende tidspunkt kan forventes som udtryk for et årsresultat, der er bedre end budgettet.  
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
     -      Der er kommet gang i Golf og Diabetes. 

- Evaluering på dagens møde med DGI omkring ”Adfærdsdesign”. Der var nogle konkrete 
områder, hvor de 3 grupper skulle samle op sammen og arbejde videre til 
drøftelse/fremlæggelse på bestyrelsesmødet i august. Grupperne bedes selv tage ansvar for 
det videre arbejde med deres rtespektive område. 

- Vi er i dialog omkring refinansiering af vores ejendomslån, som udløber ultimo året, idet vi har 
et lånetilbud på kr. 2,5 mio. over 10 år. 

- Vi har købt ny ovn og opvasker til restauranten. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede om banens tilstand og de tiltag, der er igangsat for at løfte kvaliteten. 
Vi skal have opdateret hjemmeside herom. 
Fairways fremstår p.t. meget ujævne i klipningen, hvilket er drøftet med greenkeeperne, og 
der arbejdes på en løsning. 
Semirough og klippet rough (2. klipning) bliver klippet en gang om ugen, hvilket ikke er nok, 
når der er så meget vækst i græsset, som der er i øjeblikket, men vi har ikke mandskab til 
endnu en klipning, med det udstyr vi har til rådighed p.t. Problematikken har været vendt på 
en banegennemgang med DGUs banekonsulent, uden at vi har fundet en løsning på 
problemet, men vi arbejder videre med problemet og forsøger at finde løsninger. 
Efter vi har ladet rough stå uklippet i de områder, hvor det ikke bør være i spil (uden straf) kan 
vi konstatere, at der er steder, hvor der skal klippes yderligere ud (steder hvor bolde ofte slås 
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hen), eksempelvis på hul 1 i det område, der ligger til højre før bunkerne. Vi forventer at den 
korrigerede klipning kan iværksættes inden for de næste 8 dage. 
Der skal klippes en sti fra teestederne frem til fairway, så der er et kortklippet spor til brug for 
spillere med og uden trolleys.  
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om status på begynderudvalget, der har travlt med de nye medlemmer. 
Udvalget ønsker, at der ved begynderteestederne på Nordbanen klipped omkring 
markeringerne, da det kan være svært at finde dem, når de er dækket af græs. 
Der mangler stadig erfarne spillere til mandagsturneringerne. Vi udsender et nyhedsbrev, hvor 
vi gør opmærksom på mandagsturneringerne. 
 

- Bygningsudvalg 
Vi har haft/har et problem med vores vandtilførsel til klubben, og i den anledning har vi haft 
besøg af Novafos, der har trykprøvet anlægget og konstateret en lille lækage et sted på vores 
rør. Samtidig konstaterede de, at det filter, vi havde siddende på vandtilførslen, var 
hovedårsagen til det manglende vandtryk, hvorfor vi fik det fjernet og erstattet af fast et rør, 
hvorefter vandtrykket igen var i orden. 
Vi undersøger med forsikringen, hvordan vi skal forholde os til den lille lækage.   
 

- Frivilligudvalg 
De frivillige arbejder godt med de opgaver de er i gang med. 
Der er malet vinduer i Heltens Hus ved hul 10. 
 

- Handicapudvalg 
- Klagesag 
Klubben har modtaget en klage vedrørende manglende regulering af handicap for et medlem. 
Bestyrelsens drøftede situationen, og JB havde forinden talt med DGUs handicapansvarlige. 
Beslutningen var at JB i sin egenskab af formand for handicapudvalget, sammen med NE, 
formanden for Ordens & Amatørudvalget tager en snak med medlemmet og forsøger at finde 
en løsning. 
 

- Hverveudvalg 
Søndag den 16. juni er der i samarbejde med Sillebrioen Shoppingcenter åbent hus i 
golfklubben.  
JB taler med Carina om udstyr til brug på Nordbanen i den anledning. 
Der er iværksat en Sweetdeal aftale om salg af et 2 dages introduktionsforløb, hvor deltagerne 
får mulighed for at stifte et uforpligtende bekendtskab med golfsporten til en pris af kr. 499,-. 
Der er i skrivende stund solgt 23 pakker, fordelt på 29-30. juni og 30-31. juli. JK står for 
afviklingen af disse dage. 
Udvalget mangler medlemmer. Der blev på best.mødet givet tilsagn om lidt ekstra ressourcer, 
men det skal helst ikke være ”Tordenskjolds soldater” da de i forvejen er engageret. 
  

- Juniorudvalg  
NE orienterede om juniorudvalgets aktiviteter, der i år indeholder en Camp tur til det jyske fra 
den 28-30 juni. 
Juniorerne efterspørger poloer med klublogo, som dem vi har til de voksne. JB/JK undersøger 
dette. 
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- Regeludvalg 
Regeludvalget er blevet udvidet med et nyt medlem, da Jesper Raahauge har sagt ja til at 
deltage og uddanne sig til regeldommer. Tak til Jesper. 
 

- Turneringsudvalg 

Siden sidst er der afviklet Carslberg Flagturnering. 

Udvalget mangler både udvalgsmedlemmer og hjælpere. 

Jeanne Neumann indtræder i udvalget, tak til Jeanne. 

Peter Basse deltager som hjælper, tak til Peter. 

Kirketerp vil gerne stå for én turnering i løbet af året. Tak. 

Hvis der er medlemmer, der har lyst til at give en hånd med, enten som udvalgsmedlem eller 

som hjælper, så kontakt venligst sekretariatet. 

Der skal udarbejdes en drejebog, der beskriverudvalgets arbejde og de opgaver, der hører med 

til både formanden og turneringslederne. 

3. Sekretariatet 
a. Bestyrelsesturnering 

IMS og JN har påtaget sig opgaven med styringen af bestyrelsesturneringen med Kirketerp på 
sidelinien som ”rådgiver”. 
Bestyrelsens besluttede at tilbyde deltagere, der er med i både Sillebro Cup lørdag den 31.8. og 
Bestyrelsesturneringen den 1.9. efterfølgende får refunderet deltagergebyret for 
Bestyrelsesturneringen (kr. 100,-). 
 

4. Eventuelt 

a. (JK) hvordan vi strukturerer arbejdet i vore udvalg 

JK fortalte lidt om de problematikker, der er i afviklingen af opgaverne i Hverveudvalg og 

turneringsudvalg, fordi det er tunge opgaver, der kræver mere end en enkelt person. Der skal bruges 

lang tid og mange kræfter på at  få afviklet disse opgaver.  

For turneringerne er der tale om dage med mere end 12 timers arbejde på selve turneringsdagen og 

mange timers arbejde før turneringen. 

For hverveudvalgsopgaverne er det flere dage med opsætning og nedtagning af bannere, 

koordinering af opgaver og frivillige på dagen for åbent hus arrangementer. 

Der bør være flere hænder til at tage sig af de tunge opgsaver, så det ikke er en enkelt person, der 

står med hele opgaven. 

b. Åben Damedag 2019 

Damedagen har afviklet Åben Damedag 2019 med stor succes. Næsten 1/3 af deltagerne var gæster 

fra andre klubber, der roste både arrrangementet som helhed og banen for dens høje kvalitet. 


