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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 9. juni 2020, kl. 17.30 
 
 
Deltagere Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)   Afbud   
 Jeanne Neumann (JN)  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)    
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.5.2020 
JB gennemgik regnskabet, der viser et resultat der er bedre end budgetteret, men blandt andet har vi fået 
godt 220.000,- i tilskud til hjemsendte medarbejdere, hvoraf de knapt 160.000,- skal returneres, da 
medarbejderne blev kaldt på arbejdet igen inden udløbet af tilskudsperioden. 
Herudover er der en nedgang i sponsorindtægterne, som vi håber på at kunne nytegne i løbet af året. 
Turneringsindtægterne er på grund af de aflyste turneringer selvfølgelig mindre end forventet. 
Likviditeten er god. 
 

2. Status på økonomiske påvirkninger af Covid-19 nedlukningen 
Ved indgangen til Covid-19 situationen forventede vi, at vores greenfee indtægter ville falde med omkring kr. 
200.000,- frem til 30.6, men alting er vendt på hovedet. Der spilles greenfee i Danmark som aldrig før, og det 
påvirker selvfølgelig også os, og gør at vi pr. 31. maj er ca. 30.000,- bedre end budget. 
Vi forventer stadig at se en nedgang i kontingentindtægter for året, fordi indtægterne på kontingent for nye 
golfspillere bliver skubbet 2-3 måneder. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Genåbningen er snart fuld gennemført, og vi nærmer os almindelige tilstande, men indtil 

videre er forsamlingsforbuddet 50, men forventes øget til 100 fra 8. juli.  
- Tak til Jan Due, som igen har fået sin arbejdsgiver til at yde et ”sponsorat”, og denne gang er 

det nye toiletter mm. i huset ved hul 11. 
- Vi skal have en ny dør i starterhuset. 
- Erhvervsnetværket kører fortsat fint, og sidste møde inden sommerferien bliver om FGK, 

herunder det at drive en forening påå kommerciel basis, frivillig ledelse, historie mm. 
- Der er mange flåter i roughen for tiden. Alene blandt bestyrelsen var der 2, der havde haft 

”besøg” indenfor den seneste uge, og det er ikke småting sådan en tingest kan udrette, så sørg 
for at tjekke kroppen efter endt runde. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg (JB) 

Der bør opsættes OUB pæle ved det nye silo område, så det nye areal ikke bliver ødelagt. 
JB sørger for dette. 
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Parkhøi tages på råd om en eventuel lokalregel for frit drop, når man ligger op ad eller i en 
mælkebøtte på fairway. 
Greenkeeperne er fuldtallige igen, og der arbejdes ihærdigt på at få det bedste ud af banen. 
 

- Begynderudvalg (CB) 
Indtil nu har 7 medlemmer modtaget godkendelse til stor bane i år, som alle er medlemmer, 
der kom ind i klubben sidste år. Der er efterhånden rigtig godt gang i begynderne, og fra 
mandag den 15. juni begynder vi med de almindelige mandagsturneringer igen. 
 

- Frivilligudvalg (IMS) 
En gruppe af frivillige har renset alle bunkers for ukrudt, så de nu står flotte igen. 
Parkeringsarealet ved klubhuset er blevet renset for ukrudt og fejet. 
Terrassen er blevet sprøjtet for ukrudt, og når det visne ukrudt kan fjernes, bliver der 
efterfølgende fyldt sand på. 
  

- Handicapudvalg (JB) 
Kurset i det nye handicapsystem er på grund af Covid-19 blevet til et 3½ times online kursus 
her i juni, hvilket er meget meget længe for et online kursus. Derfor tilmeldes 
handicapudvalgets medlemmer til kursus i september i stedet. 
 

- Hverveudvalg (JB) 
Siden 1. januar har vi fået 11 nye medlemmer, der allerede har DGU kort, og 22 nye 
begyndere, hvilket er rigtig dejligt, når man tænker på, at hverken Golfens Dag eller andre 
kampagner har været afholdt indtil nu. 
 
Vores kampagne på Facebook, initieret af Funnel First, har været særdeles effektiv, og her 
knap 14 dage efter igangsætning har vi fået 102 leads, hvoraf de 74 allerede har booket 
deltagelse på et af vores 4 2-dages seminarer. Vi har brug for hjælpere til dette. 
 
Vi markedsfører Golfens Dag den 21. juni ved annoncer i lokalavisen og ved opslag på 
Facebook. Herudover opsætter vi bannere (Karl Hougaard/Lars Gredsted) på markerne i vores 
omegn. Vi har brug for hjælpere til dette. 
 
For at sikre at vi har et tilbud til de mange nye, der afprøver golf sporten, så besluttede 
bestyrelsen at følge DGUs anbefaling til oprettelse af ”Golf på en weekend”, idet vi dog har 
indgået aftale med Dansk Golf Akademi, om at det er dem, der står for afviklingen af forløbet, 
bortset fra regel/etikette undervisningen. 
Forløbet giver DGU kort ved bestået regel, etikette og baneprøve. Såfremt en af prøverne ikke 
består, får deltagerne en ny mulighed for at tage prøven, eller alternativt at overgå til vores 
almindelige begynderforløb. Der vil blive lagt stor vægt på, at deltagerne er godt informeret 
om, hvordan man færdes på golfbanen og de etiske regler, der medfølger. 
 

- Juniorudvalg (NE) 
Der afholdes Nordbane turnering søndag den 14. juni. 
Der arbejdes på en sommercamp. 
Vi må konstatere, at det er svært at fastholde juniorerne, og specielt her hvor det ikke har 
været muligt at samle dem på grund af Covid-19. Der skal finder nye tiltag, der fokuserer på 
fastholdelse. 
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- Klub 37 
Klub 37 ønsker at afholde en turnering en lørdag i oktober med tidligere gunstart end normalt. 
Dette er der sagt god for.  
 

- Sportsudvalg 
Elitespillerne skal spille deres første turnering i år, i weekenden den 13/14 juni. Alle kampe i år 
spilles på neutral bane. 
Regionsgolf  
Regionsgolfen er kommet godt i gang, og der er fine resultater. 
 

- Turneringsudvalg 
Årets første turnering, Proshoppens Forårsturnering, er blevet afviklet fredag den 5. juni og 
ligeledes Hidsig Golfer, der blev afviklet fra den 5.-7. juni med næsten 100 deltagere. 
Udvalget kigger på, om vi kan bruge Golf App til score indtastning. 
 

4. Eventuelt 
a. (IMS) Bestyrelsesturneringen 

Planlægninge af turneringen er i fuld gang, og det blev besluttet at fastholde samme turneringsgebyr 
som sidste år. 


