
Referat Bestyrelsesmøde d. 11.04.2022  
 
 
Tilstede: Kristian Skov Larsen, Stig Søndergaard, Knud Erik Petersen, Karsten Pers, Viviane Petersen, 
Lars Wandahl, Knud Ryberg.  
 
Afbud: Kenneth Henriksen, Kent Andersen, Jens Sørensen. 
 
 
Referent: Karsten Pers 
 
Hvervning af nye medlemmer 

• Kvinder og golf har lovende med tilmeldinger. Viviane er tovholder 

• DGU/Funnel First kampagnen på Facebook går i gang i morgen. Karsten tager alle leads. Der 
er planlagt Prøv Golf dage fra søndag d. 1/5 og derefter hver anden søndag. 

• Den 3. alder. Der er planlagt møde for målgruppen på Præstekilde d. 30/4, men samarbejdet 
med kommunens folk er vanskeligt.  

• Børn & Unge overvægtige. Vi er tæt på at have en tovholder. DGI ønsker at ledere skal tage 
nogle kurser. Mulighederne undersøges.  

 
Turneringer 
Møn Open er afviklet til stor tilfredshed. Trods det meget udfordrende vejr. Vi havde igen de mange 
frivillige der var brug for. Det er meget glædeligt. Vi skal i dialog med DGU om ikke at en lægge 
samtidig turnering i Jylland næste år.  
    
DGU har forespurgt om den årlige ”Formandsgolf” for medlemsklubbernes formænd kan afholdes i 
Møn Golfklub d. 18. september. Det tager vi som en ære og udtryk for at vores værtsskan for ECCO 
Tour finalen har tiltrukket sig opmærksomhed.  
 
Greenfee fri datoer d. 7. og 13. maj    
Dagene har ikke med kort varsel kunne sælges til company days. Forsøget er gjort. Det blev foreslået 
i stedet at tilbyde medlemmerne at invitere golfvenner fra andre klubber til en gratis runde disse to 
dage. Det blev vedtaget og KEP og Karsten sørger for det praktiske.  
 
Orientering fra udvalgene 
Baneudvalget – se selvstændigt referat fra udvalget 
Eliteudvalget – vores damehold er alligevel kommet med i Danmarksserien, da et andet hold trak sig.  
Vi skal have fundet en person, som kan tage Begynderudvalget. Karsten tager opgaven lige nu, men 
har allerede rigeligt med opgaver.  
 
 
 
 

 
 


