
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 3. maj 2021 
Klokken 16.30 
Sted Samsø Golfklub  
Deltagere Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Helge Fransen,  Henrik 

Lindbøg Hansen,  
Afbud Mette Kramer, Rasmus Hørby Sørensen 
 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 
1.  Nyt fra Chef-greenkeeperen  Personale – fuld styrke i 14 dage.  

 Maskiner. Problemer med de ældre 
maskiner, der er taget hånd om 
problemerne. Festival er kontaktet. 
Der udfærdiges kontrakt med 
Samsø Festival vedr. gensidig brug 
af maskinel. Brugt faiway klipper 
søges indkøbt.  

 Vandingsanlæg fungerer nu 
optimalt. Ny spuleanlæg på driving 
range.  

 Bane teested og fairway er i vækst 
nu. Der er konstateret Bjørneklo på 
banen (bag 5er søen). Får og lam er 
ankommet, samme aftale som sidste 
år. Erik ”passer” dem.  

 Nye markeringer på banen – røde 
markeringer – visuelt og klipning.  

 Økonomi – ny kontoplan ønskes. 
Udsættes til ny kasserer er tiltrådt. 

 Godt samarbejde om leverandører, 
herunder lokale leverandører.  

 Klipning af greens  
 

2.  Nyt fra Shoppen.  Ny leverandør af vin. 
 Skiftning af gribs. Jesper 

undersøger. 
 Møde med Carlsberg den 6. Maj.  
 Bogholderi og shop.  

 
3.  Godkendelse af dagsorden  Godkendt  
4.   Referater fra seneste 

bestyrelsesmøder 
 Underskrevet 

5.  Nyt fra formanden  Møde med Samsø Kommune med 



positiv tilbagemelding  
 Ny lejekontrakt. med Samsø 

kommune. 
 Revisor, der aftales møde vedr. den 

daglige drift af E-Conomic. 
 Artikel i Golf Avisen omkring Pink 

Cup. 
 

6.  Padelbane.   V/ Jeppe Dam 
Skriver.  Bilag fremsendes 

 Jeppe redegjorde for projektet. 
 Det er besluttet at Samsø Golfklub 

indgår i samarbejdet, og indbetaler 
kr. 20.000 som engangstilskud til 
projektet, baseret på antal 
medlemmer med 8305 bopæl.  

 Medlemmer af Samsø Golfklub skal 
ikke betale medlemskab på kr, 
300,00 pr. år, og leje af banen sker 
til nedsat pris.  

7.  Økonomi  V/Henrik Sørensen  Henrik orienterede omkring status 
på regnskab. Det ser ok ud.  

8.  Status på fordeling af 580.000 
kr. fra regnskab 2020. V/Helge 
Bilag fremsendes. 

 Til orientering 

9.  Personale, pleje, nye ansatte 
m.m.  V/ Lasse 

 Personaledag ønskes opprioriteret.  

10.  Drøftelse af Corona 
restriktioner fremadrettet. 
V/Helge. 

Bilag fremsendes. 

 De fremsendte retningslinjer 
godkendes.  

11.  Generalforsamling 2021.   Generalforsamling afholdes den 6. 
juni kl. 14.00. Da der er 
begrænsninger vedr. antal 
deltagere, skal der ske tilmelding.  

12.  Mail fra medlem. Fremsendes.  Henvendelsen henvises til Hus 
udvalget. 

13.  Mail fra medlem. Fremsendes.  Ansøgningen imødekommes. 

14.  Sct. Hans arrangement  Udsættes til næste møde  
15.  Nyt fra udvalgene Udvikling Samsø Golfklub: 

Rekruttering: 
- 8305 – medlemskaber godt i gang: 

pr. 25.4. er der: 
- 14 ”hverdags-begyndere” 

28 weekend-deltagere. Der er 26 personer 
der er bestået og indmeldt i klubben. 



 
 
Juniorer: 

 De fleste fra sidste år har fornyet 
kontingent. Der er flere, der er på 
”prøve” p.t. 

 Samarbejde med Sambiosen/Samsø 
Skole om besøg af 7.-8. Klasse til 
prøve-golf nogle onsdage 

Turneringer: 
Nye eksterne sponsorer:  

 ECCO vil være sponsor for 4 x 9-
hullers turneringer fra juni til 
september, hvor man kan gå videre 
til deltagelse i landsfinale og lækre 
præmier 

 Thomtex og Nordic Golfers – i 
gang under turneringsudvalg 

 ECCO Tour: De afventer svar på 
Corona-regler omkring 
forsamlingsantal. Festmiddag er 
planlagt til onsdag aften på Dokken 

 Road to Made in Himmerland i 
uge 19  

 Virksomheder: 
 Voksende interesse for at 

personaleforeninger vil lave golfdage 
på par 3 inkl. træning og spisning 

Samarbejde Kommune: 
 Vi er tilmeldt ”Sund med Golf”, DGU 

Kampagne. 
Henrik H. 

 Oplæg til sponsorskilte og 
baneoversigt. 

Hus udvalg 
 Klubhuset males jfr. modtaget tilbud. 

Henrik S. 
 Flyer omkring Pay og play til 

ophæng rundt på Samsø. 
Regel og handicapudvalget 

 Afstandsmarkering i begge sider af 
banen 

Begynderudvalg 
 Der efterlyses mentorer på par 3 

banen. 
16.  Næste bestyrelsesmøde 17. maj kl. 16.30. 
17.  Eventuelt Baneservice efterlyses. Lasse undersøger.  



 

Referent  Helge Fransen  
 

Referat godkendt: 

 

 

___________________________              ________________________ 

Henrik Sørensen                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Mette Kramer                                           Henrik Gylling 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Helge Fransen 

 

 

________________________________ 

Rasmus Hørby Sørensen 

 


