
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 15. juni 2020  
Klokken 16.30 
Sted Samsø Golfklub  
Deltagere Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Mette Kramer Helge Fransen 

Thomas deltog i punkt 1 og 2 
Pia deltog i punkt 1 – 5. 

Afbud Henrik Lindbøg Hansen, Rasmus Hørby Sørensen 
 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslsutning 
1.  Nyt fra Chef –

greenkeeperen 
 Roughen er klippet i dag, og forventes presset på 

fredag.   
 Ingen bemærkninger omkring banen 
 Der er problemer med råger, der ødelægger banen. 

Thomas er bemyndiget til at indkøbe materiale til at 
skræmme rågerne. 

2.  Affaldssortering på 
banen V/ Mette K 

 Der er problemer med dåser i de nuværende 
affaldsbeholdere på banen. 

 Thomas er bemyndiget til indenfor et rammebeløb på 
10.000,00 kr. at indkøbe nye affaldsspande til løsning 
af problemet.  

3.  Nyt fra shoppen  Der indgås fornyet aftale med Sharp omkring levering 
og installation af ny kopi maskine. Merudgift kr. 
350,00 årligt. 

 Der er p.t. 1.381 flex medlemmer i klubben er 495 
nyindmeldte siden 01.01.20  

 I henhold til oplysninger fra DGU er der ikke 14 
dages fortrydelsesret i forbindelse med indmeldelse i 
en idrætsklub.  

4.  Hjemmeside V/ Mette K 
og Pia . 

 Der er godkendt en udgift på kr. 24.000 + moms til 
oprettelse af ny hjemmeside.  

5.  Bestyrelses- 
arbejdsopgaver med 
baggrund i Mette 
Gjerulff´s udtræden af 
bestyrelsen 

 Det er besluttet, at Henrik S overtager posten som 
kasserer indtil næste generalforsamling. Helge F har 
givet tilsagn om, at være Henrik behjælpelig med at 
løse de opgaver, der påhviler kassereren.  

 Der er enighed i bestyrelsen om, at alle er parat til at 
hjælpe med til at løse de opgaver, der 
opstår/konstateres indtil næste generalforsamling  

 Der blev orienteret omkring møde med revisor den 
26. maj om den aktuelle situation 

 Der er indgået aftale med Mette G omkring forsat 
varetagelse af bogholder funktionen til 31.12.20. 



6.  Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt   

7.  Referat fra seneste 
bestyrelsesmøde 

 Godkendt og underskrevet  
 

8.  Nyt fra formanden  Sportsjournalisterne har været på besøg og spillet 
banen. Der er stor ros vedr. banens tilstand. 

 Der er fremsat tilbud om sponsorat for hole in one. 
Dette undersøges nærmere. 

 Projekt med tilskud fra DGI er forlænges til 31.12.20 
 Der er en artikel om Samsø Golfklub i næste nummer 

af Oplev Samsø 
 Der er opsat plakater vedr. Play + Pay rundt omkring 

på Samsø.  
 

9.  Økonomi V/ Henrik S   Balancen er gennemgået. Det ser fortsat fornuftigt ud. 
 Der er p.t. 1.660 medlemmer en fremgang på 118 på 1 

måned. 
 Greenfee er faldende (corona) og afbud fra flere 

grupper. 
 Udgiften til Hostings undersøges nærmere – hvad 

dækker denne post.  
10.  Rekruttering/tilbud v/ 

Mette K 
Der er p.t følgende tilmeldte: 

 10 prøvemedlemmer 8305 
 7 prøvemedlemmer – Forældre til juniorer 
 30 Junior spillere 
 41 tilmeldte til junior camp. Der er oprettet venteliste 

Der er fælles annoncering med Samsø Rederi vedr. 
pakkeløsning i August og September vedr.: 

 Personer med DGU kort (spil på 18 hullers bane) 
 Personer uden DGU kort (par 3 banen) 

 
11.  Nyt fra udvalgene Regel og handicap udvalget: 

 Der arbejdes på afholdelse af regelaftener i klubben 
for alle klubbens medlemmer 

Kantineudvalget: 
 Teltet er åbnet fra 06.06.20. Der tages forholdsregler i 

forhold til gældende regler vedr. corona. 
Sportsudvalget: 

 Holdet i 5 division afvikles turneringen som planlagt 
 Regionsgolf afvikles som planlagt. 

Markedsføringsudvalg: 
 Der kommer Pop Up vedr. Samsø Golfklub, når 

Golfbox åbnes. 
 Der skal være back up for Mette K vedr. opslag på 

Facebook. Mette K vil tage kontakt til mulige emner.  
12.  Næste bestyrelsesmøde 13. Juli kl. 16.30 

 Eventuelt Lasse undersøger muligheden for taler ved Sct. Hans bålet. 



Hvis det ikke lykkes, må vi undtagelsesvis undvære taler i år.  
 

Referent  Helge Fransen  
 

Referat godkendt: 

 

 

___________________________              ________________________ 

Henrik Sørensen                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Mette Kramer                                           Henrik Gylling 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Helge Fransen 

 

 

________________________________ 

Rasmus Hørby Sørensen 

 


