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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 20. oktober 2020, 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) 
 Jørgen Bundgaard (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-30.9.2020 
JB gennemgik regnskabet, der viser et pænt overskud i forhold til budget, hvilket dels skyldes en væsentlig 
højere greenfee indtægt end forventet og dels flere nye medlemmer i klubben. Samtidig er der igen i år sparet 
på omkostningerne i stort set alle udvalg. Super flot.  
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Der er etableret et udvalg bestående af Kolind, Vaugn, Inger Margrethe, Morten 

(greenkeeperchef), Jørgen og MT, der skal komme med et oplæg til baneudvalg og bestyrelse 

på at gøre banen mere lækker og samtidsig tænke rationel pasning af banen ind i det, ligesom 

udpegning af roughområder der skal slås skal ske.                                                                            

Der er julefrokost for klubbens ansatte og medlemmer i restauranten lørdag d. 12.12. kl. 13, 

hvis det ikke aflyses pga. corona.                                                                                                          

Der er generalforsamling d. 9. marts, udvalgsformandsmøde d. 18. marts og koncert i klubben 

d. 17. marts.                                                                                                                                     

Bestyrelsen holder strategimøde i klubben lørdag d. 7/11 kl. 08.30-15.00, hvor vi satser på at 

kunne låne restaurant-delen. 

b. Udvalg 
- Baneudvalg  

Peter Basse har trukket sig som formand for baneudvalget, og indtil der er fundet en ny og 
kompetent formand for udvalget, bemandes posten i et samarbejde mellem MT og JB. 
Greenkeeperne er i gang med vinterklargøring af banen, og i den kommende tid skal der 
dybdeluftes på fairway og teesteder samt i områderne omkring greens. 
Der er indkøbt en ny klipper til semirough, da de maskiner, vi i dag bruger, er så nedslidte, at 
de dårligt kan repareres. Med den nye klipper forventer vi, at vi kan spare en mand til 
semirough klipningen, hvorved der frigøres mandskabskraft til andre opgaver.  
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget har nu færdiggjort sæson 2020, der på mange måder har været helt 
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anderledes end de tidligere år. Vi har i løbet af året haft rigtig mange nye golfspillere igennem 
vores begynderforløb, som samtidig er blevet rost i høje toner af både deltagere, og andre 
som har kendskab til andre klubbers begynderforløb. 
I løbet af sæsonen er der 97 spillere, der har fået banetilladelse til stor bane og 68 er stadig i 
gang med begynderforløbet, da mange af dem først er begyndt de sidste 2 måneder. 
Bagmærketurneringen er på grund af covid-19 forsamlingsforbuddet udsat til den 18. april 
2021. 
Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et vinterforløb med spil hver søndag fra kl. 12.00, som 
et tilbud til de mange der lige har fået bagmærke, så de kan vedligeholde deres sving hen over 
vinteren. 
PK stillede forslag om et lignende arrangement for de igangværende begyndere, hvilket blev 
positivt modtaget, men begynderudvalget trænger til en pause efter en meget hård sæson, 
hvor alle har ydet en indsats langt ud over det sædvanlige. 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt er i gang med at bygge 2 lynshelters, et ved hul 2/3/14 og et ved hul 6/13. Samtidig 
er Heltens Hus ved hul 9/10 blevet opdateret med en bedre lynsikring. 
JB havde stillet forslag om, at vi kiggede på en udskiftning af det gamle oliefyr til varmepumper 
af typen luft til vand, en investering på kr. +125.000,- med et tilskud fra staten på 25-35.000,- 
og en årlig besparelse på opvarmningen på 35-50.000,-. 
Bestyrelsen godkendte, at der blev arbejdet videre med indhentelse af tilbud. 
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget er p.t. i gang med anlæggelse af stien mellem hul 6/7. 
Stien ved hul 9/10 er færdiggjort. 
 

- Handicapudvalg 
Vi afventer p.t. hvorvidt vi kan få lov til at samle medlemmerne til en orienteringsaften om de 
nye regler, der træder i kraft fra 1.1.2021. Hvis dette ikke bliver muligt, vil JB udarbejde et 
nyhedsbrev og en lille folder, der beskriver det nye system og konsekvenserne for 
medlemmerne. 
 

- Hverveudvalg 
JB fortsætter i 2021 som formand for udvalget og går i løbet af den kommende tid i gang med 
at planlægge sæsonen 2021, herunder, i samarbejde med Jørren Kjær og Christian Brangstrup, 
en fortsættelse af vores succesfulde Facebook kampagne med salg af 2 dages intro til golf, der 
i år har givet os rigtig mange nye medlemmer. 
Golfens Dag 2021 er søndage den 25. april. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorudvalget har lige afholdt camp i efterårsferien med stor succes. 
 

- Klub 37 
Det blev aftalt, at MT/PK og JB afholder møde med Poul Laulund vedrørende en afstemning af 
forventningerne til Klub 37 aktiviteter i 2021. 
  

- Kommunikationsudvalg 
Hans Jørgen Bennedsen arbejder p.t. på en opdatering af dele af den underliggende 
hjemmeside, så det bliver lettere at håndtere de mange filer. 
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JB udsender nyhedsbrev om adfærd på banen, specielt omkring gennemlukning. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
O&A har fået en klagesag vedr. langsomt spil / gennemlukning, som udvalget behandler. 
  

- Sponsorudvalg 
John Christansen arbejder på gentegning og nytegning af sponsorater. 
 

- Sportsudvalg 
Regionsgolf har afholdt årsmøde, hvor det blev besluttet at give mulighed som forsøg i 2021 at 
spille i 4 bolde for at lette presset på banerne. 
 
Turneringsudvalg 
- Lennart Mileheim havde udsendt spørgeskema vedr.turneringsønsker for 2021. Bestyrelsens 
drøftede  de turneringer der hører herunder, og besluittede at lægge dem som følger: 
a. Forkælelsesturneringen, den 6. juni 2020, med gunstart kl. 09.00 
b. Sponsorturneringen, den 27. august med gunstart kl. 09.00 
c. Parmatchafslutning, den 9. oktober med gunstart kl. 09.00 
d. Udvalgsturneringen for frivillige i 2021, den 16. oktober med gunstart kl. 13.00 
e. Sillebro Cup, aftales med Sillebroen senere. 

 
 

3. Eventuelt 
 
1. 
Der skal udarbejdes et opslag, både til klubhuset og på hjemmesiden om kravene til adgang med hund på 
klubbens område. Hunde skal være i snor, uanset hvor på klubbens område den er. 
 
2. 
Med de nye covid-19 tal er det besluttet at opsætte skilte i klubhuset, hvor der opfordres til at bære 
mundbind, uanset hvor i klubhuset man opholder sig. Adgang til sekretariatet må kun ske med en gæst ad 
gangen, og vi ser gerne at der bæres mundbind. 


