
Referat fra bestyrelsesmøde 

Ekstraordinært 

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

Henrik Lindbøg Hansen, 
Afbud Rasmus Hørby Sørensen  
 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslsutning 
1.  Orientering/daglig drift 

v/ Henrik og Helge  
Bilag vedlagt 

Til orientering. 
Referat fremsendes fremover til bestyrelsen.  

2.  Kontingent/restancer 
v/ Henrik og Helge  
Bilag vedlagt 

Til orientering 
Der stoppres for tilgang af flex medlemmer fra 
15.03.21 til 31.12.21. 

3.  Årsregnskab 
2020/underskrift 
Regnskab vedlagt 

Til orientering. 
Årsregnskab underskrives.  

4.   Nyt fra udvalgene  Sportsudvalget: 
 Iben Tinning kommer til klubben den 10.-11. 

April. 
 10. april undervises klubbens turneringshold 
 11. april individuelle bookinger for klubbens 

medlemmer. 
Holdkaptajner: 

 Herrer Danmarksserie/kval - kaptajner Jesper 
Nielsen og Niels Heinsøe 

 Region senior - kaptajn Tonny Sørensen 
 Region veteran - kaptajn Kjeld Rude Nielsen 

Rekruttering/træning/PR 

 Der er god interesse for vores begynderforløb - 
både lokalt og udefra. Vi kører små kampagner 
på Facebook og Google pt. Del gerne i 
vennekredsen, når I ser et opslag. 

 MK er i dialog med DGU - vi kobles på et 
koncept de kører for Kronisk Syge, hvor der 
samarbejdes med lokale 
patientforeninger: Kræftens Bekæmpelse, 
Gigtforeningen, Hjerteforeningen og 
Diabetesforeningen (Odder/Samsø). DGU yder 



et tilskud på 3.600- til trænerudgifter og 
forplejning. De vil være behjælpelige med 
ansøgninger til fonde/puljer– der er rigtig 
meget fokus på denne målgruppe for tiden, og 
der er også rigtig mange muligheder for at få 
støtte.  Derudover vil DGU også gerne bidrage 
med trykmaterialer (flyers, plakater etc.) samt 
udkast til pressemeddelelse, video til Facebook 
mm. 

På den måde udvider vi vores målgruppe og 
tager et socialt ansvar - og viser, at golf er mere 
end bare golf.. 

 Vi har udvidet samarbejdet med Nordic 
Golfers, Nordens største golfsite: de bliver 
sponsor på pinseturnering, de laver 
konkurrence på FB, hvori vi indgår og flere 
andre spændende ting. 

 Der er venteliste til Junior Camp 
 Der annonceres med 8305 medlemskab. 

Junior Camp 
Der er tilmeldt 49 deltagere til årets junior camp.  
 
Husudvalg 

 Nyt tag på klubhuset 
 Der undersøges pris på maling af klubhus. 

 
Baneudvalg 

 5 ansøgere til assistent stillingen 
  

Markedsføring 
 Arbejdet med tegning af sponsorater 

fortsætter. 
 Sponsorer kontaktes vedr. sponsor plus 

abonnement. Kun ejeren kan påføres som 
sponsor plus medlem. 

5.  Bestyrelsen/fremtidig 
organisering jfr. mail fra 
Mette Kramer – fremsendt 
den 27.02.21 
Bilag vedlagt  

 Der foreslås oprettet økonomi/personaleudvalg 
bestående af formand, kasserer og 
repræsentant for baneudvalg.  

 Henrik G og Lasse tager en snak med emner til 
bestyrelsen omkring forventninger.  

6.  Eventuelt  Intet 
 

Referent  Helge Fransen  
 



Referat godkendt: 

 

 

___________________________              ________________________ 

Henrik Sørensen                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Mette Kramer                                           Henrik Gylling 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Helge Fransen 

 

 

________________________________ 

Rasmus Hørby Sørensen 

 


