
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 12. oktober 2020 
Klokken 16.30 
Sted Samsø Golfklub  
Deltagere Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Mette Kramer Helge Fransen. 

Henrik Lindbøg Hansen,  
Thomas deltog i punkt 1 og 2 
Pia deltog i punkt 1 – 3. 

Afbud Rasmus Hørby Sørensen 
 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslsutning 
1.  Nyt fra Chef-

Greenkeeperen 
 Fortsat klipning af græs 
 På grund af sikkerhed er der fortaget klipning ved tee 

sted på hul 8 
 Hul – træer opstammes, hul 7 – der fældes et træ – I 

skoven mellem hul 2 og 6 foretages oprydning af 
træer, der er gået ud 

 Greens proppes i næste uge 
 Der skal fremover lægges op. 

2.  Driving Range – Thomas 
fremsender bilag  

 På grundlag af det fremsendte bilag bevilget kr. 
88.900 til ændring af driving range. Arbejdet 
igangsættes snarest.  

 Trænerne ønsker et fast undervisningsrum/bedre 
arbejdsforhold bl.a. til videolektioner. I første omgang 
etableres der en væg i udslagsskur, og jorden foran 
trænerskuret gøres jævn og sås til i efteråret, så det er 
muligt at slå fra græs/tee bolden op ifm. undervisning. 

3.  Nyt fra Shoppen  Der undersøges pris for udskiftning af papirruller med 
håndtørrer på alle toilettet 

 Der er indkøbt ny sprit dispenser til kr. 250,00 
 Nyt telefonanlæg forventes installeret 4. November  
 Tøj returneret til Backtee 
 Aftale om levering til Shop for 2021 er indgået med 

Depotet, Ballen 
 Pia deltager i messe den 20.10.20 
 Klubben deltager i projekt Firmajulegaver i 2020.  

4.  Arbejdsdag den 17. 
oktober 

 Pia og Thomas laver prioriteringsliste omkring 
arbejdsopgaver.  

5.  Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

6.  Referat fra sidste 
bestyrelsesmøde  

 Godkendt og underskrevet 



7.  Nyt fra formanden  Orientering omkring ligningslovens §8A. Der 
arbejdes ikke videre med dette pt.  

 Pr. 30.09 er der 2.017 medlemmer 
8.  Økonomi V/Henrik S. 

Balance pr. 30.09 
fremsendes 

 Balance pr. 30/9 2020 er gennemgået. 
 Kontingenter i alt ligger pænt over det budgetterede. 

Der er fremgang på alle medlemskategorier, specielt 
flexmedlemmer. Det skal også bemærkes at der en 
meget flot fremgang på lokale medlemmer, herunder 
specielt på juniorsiden. 

 Green-fee ligger også pænt over budgettet, efter en 
god sæson, med mange gæster. 

 De samlede indtægter er over det budgetterede. 
 De samlede udgifter ligger under det budgetterede. 
 Driftsresultatet pr. 30/9 ser pænt ud, og ligger over det 

budgetterede. 
 Bestyrelsen er tilfreds med den økonomiske 

udvikling, og klubbens likviditet. 
 

9.  Sponsorpakker – 
Rasmus fremsender bilag 

 Det fremsendte oplæg er drøftet. ´Henvendelse vedr. 
fremtidige sponsorater henvises til Henrik S og 
Henrik L 

 Til næste møde fremlægges beregning på 20, 25 og 
30% ”tilbageløb” i form af 18 hullers greenfee. 

10.  Efterretningssager. Bilag 
er fremsendt 

 Godkendt aftale om betjening af mail og telefon fra 
01.10.20 

 Godkendt indkøb at nyt telefonsystem til en pris af 
9.935,00 

11.  Prioriteringslisten 
2020/2021. Henrik L 
fremsender bilag  

 De fremsatte ønsker indføres i listen, og udsendes 
efterfølgende af Henrik L. Listen drøftes på næste 
møde.  

 Følgende udgift er godkendt: 75.000,00 til materialer 
til nyt tag på klubhuset. 

 Taget på klubhuset bliver skiftet inden vinter og sker 
ved frivillig hjælp. Hvis nogen har interesse i at 
hjælpe med det, kontakt Lasse 24247225 

 Trænerudvalget er bevilget indkøb af et antal nye 
golfsæt til undervisning af voksne. Økonomisk ramme 
max kr. 15.000. 

 
12.  Nyt fra udvalgene Begynder/sports og juniorudvalg 

 22.10 afholdes afslutning for nye medlemmer incl. 
evaluering  og oplysning om medlemskaber.  

 I 2021 er tilmeldt følgende hold; Division -
Kvalrækken (Jesper Nielsen og Niels Heinsø er 
kaptajner). Senior regionshold. Super Veteran region 
afventer tilbagemelding. 

 Der planlægges besøg af Iben Tinning i 2021 



 Der er 34 junior medlemmer svarende til 10% af øens 
skolebørn 

 Halloween afslutning 13.10 for juniorer kl. 17 – 20  
 At vi ser på at få flere bagskabe gerne mindre skabe 

til juniorerne 
Baneudvalg: 

 Referat fra udvalgets møde kan ses på opslagstavlen i 
klubhuset. 

Markedsføring: 
 Annonce i Feriemagasinet 
 Der efterlyses kursus i Facebook. 

13.  Eventuelt   Forespørgsel omkring budget 2021. 
 Bestyrelse og greenkeeper gerne ser, at der i længere 

perioder må lægges op på fairway for at skåne banen - 
og at vi beder om at det tages op i Regel-
handicapudvalg. 

 Vinter greenfee kr. 200 fra uge 43 
 

Referent  Helge Fransen  
 

Referat godkendt: 

 

 

___________________________              ________________________ 

Henrik Sørensen                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Mette Kramer                                           Henrik Gylling 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Helge Fransen 



 

 

________________________________ 

Rasmus Hørby Sørensen 

 


