
Bestyrelsesmøde d. 15.08.2022 kl. 18.00 
 

Dagsorden 
 

Deltagere: Kenneth Henriksen, Kristian Skov Larsen, Kent Andersen, Stig Søndergaard, Viviane 
Petersen, Lars Wandahl, Knud Ryberg, Knud Erik Petersen. 
Afbud: Karsten Pers, Jens Sørensen 
 
Referent: KSL 

 
• Velkommen         KEP 

o Velkommen 😊 
 

• Forespørgsel fra Friskolen om 3. klasse kan komme på besøg 
(Josephine Baadsgaard)       KSL? 

o Kristian har bolden 
 

• Nærmest par 3 hul/Event fra Made in Himmerland    JS? 
o Kører derudaf og konkurrencen er i gang. Kører indtil søndag uge 33. 

 

• Ecco turen         KH – KEP 
o Der er lavet en one-pager for at få nogen til at købe deltagelse i PRO/AM 
o Vi har 6 sikre hold og har plads til 14 i alt (mangler 8) 
o Det er aftalt i bestyrelsen at vi sender ud til alle i vores netværk, for at få flere til at 

købe hold. Typisk firmaer der deltager. 
o KEP og KR drøfter banen – den skal stå som den normalt gør, da ECCO touren spiller 

på alm. Baner uden særlige konditioner 
 

• Antal medlemmer lige nu       KEP 
o KEP har ikke de nyeste tal. Der er kommet 46 nye medlemmer hvoraf 23 er 

seniormedlemmer. Det er MEGA GODT GÅET 😊 
o 11 prøvemedlemmer via Funnel First, 8 via damegolfkampagnen, og resten via diverse 

afledte effekter af vores indsatser – det bekræfter vigtigheden i at vi fortsat har fokus 
på aktiviteterne i forbindelse med aktivt at få nye medlemmer. 

o Der er brugt MANGE ressourcer, og derfor er det ekstremt dejligt at se effekten – 
STOR ros til især Viviane og Karsten samt deres hjælpere, som har gjort en kæmpe 

indsats for at hjælpe med dette arbejde. TAK 😊 
o Karsten og Viviane har sammen lavet en evaluering og kigget på et setup for de næste 

kampagner som vi skal sætte i værk – sådan at vi lærer af vores egne fejl og successer, 
og får sammensat et endnu bedre setup for nye medlemmer. 

 

• Overtagelse af MGC opgaver Se vedlagte bilag 1    KEP 
o Overtagelsen skal ske løbende fra 01.10.2022  

med færdiggørelse pr. 01.01.2023 
o Der skal sættes navn på de forskellige opgaver     
o KEP gennemgik listen af opgaver som ligger under bilag 1. Vi håber at finde en løsning 

på klubbens nye opgaver snarest. 
 
 

 



• Opstart af Kontrakt forhandlinger pr. 01.08.2022. Kort orientering  KEP 
o Herunder træner spørgsmål 
o KEP starter dialog med Henrik Schimming i morgen, og forventer at begynde 

forhandlinger derefter. Herunder gennemgik KEP de vigtigste punkter for klubben, og 
dette holdes udenfor referat. KH og KSL deltager efter behov i forhandlingerne, og 
målet er at have en underskrevet aftale inden generalforsamlingen. 

 

• Baneudvalg  Orientering og hvad med næste år   KR 
o KR beretter om at han og dommer Knud Larsen skal drøfte muligheden for en 

provisorisk bold på hul 10 (mulighed for lokalregel). 
o I kontrakten står der en frase om en plejeplan der skal godkendes, men denne har 

aldrig eksisteret, så det skal ud af kontrakten – I stedet bør der stå at banen skal have 
en passende standard 

o Lasse Nielsen og Lars Wandahl har sagt ja til at afløse KR og Ole i Baneudvalget, hvis 
bestyrelsen kan godkende dette – det er enstemmigt vedtaget, og aftalt at KR 
inviterer de herre til at deltage i næste baneudvalgsmøde, så de kan snuse til det 

o Stig beretter om at enkelte medlemmer har henvendt sig om at der i roughen er 
tidsler og utøj som man kan skade sig på (nogle har fået væskeblærer af at være i 
berøring. Dette er drøftet i bestyrelsen, og det er aftalt at Stig lokaliserer det og 
vender tilbage til baneudvalget. 

o Kent beretter om at der på hvis tee har været for langt græs til turneringer, og det 
tager KR med videre 

o Måtter på driving range er slidt – KR tager det med videre 
o Banen får i det hele taget ellers ros for at stå fint, til trods for det tørre vejr 

 

• Hverveudvalg  Orientering       KP 
o Udskydes til næste møde hvor KP deltager. Generelt en stor succes – se punkt omkring 

”antal medlemmer lige nu” længere oppe 
o Viviane fortæller yderligere om at hun og KP har drøftet måden at hverve på, og 

umiddelbart er det forløb på linje med ”Kvinder og Golf” der giver bedst mening og 
størst afkast. 

 

• Tirsdagsgolf  Orientering      VP 

o Det går strygende 😊 Der har en aften været 26 spillere og generelt er der mindst 
o Der er kommet et godt flow i måden at gøre det på – boldene sammensættes med 

blandede spillere med blandede niveauer, snakken går, det er sjovt, der er blod på 
tanden, og spillerne mødes i øvrigt også ved siden af tirsdagsgolf på eget initiativ – 

det er FANTASTISK 😊 
 

• Junior udvalg  Orientering      JS 
o JS er ikke til stede. Status følger på næste møde. 

 

• Eliten   Orientering      LW 
o LW fortæller at sidste runde er afsluttet i weekenden. Damerne endte som nummer 

3 i puljen - 5.division har næsten tabt alle kampe og rykker ned i kvalrækken – og 4. 
division har vundet ALLE deres kampe og rykker således ubesejret op i 3. division. 

 
 
 
 
 



• Nye datoer turneringer samt greenfee frie datoer    KEP 
o KEP beretter at nye datoer skal godkendes af MGR. Vi har en udfordring i at Lübker 

Golf har lagt en turnering samtidig med Møn Open og vi forventer at de gør det igen 
næste år. 

o Dialog om greenfee frie datoer – vi har ikke fået nok ud af dem, og allerede nu skal vi 
ud og lede efter nogen som kunne være interesserede i at købe sådan nogle dage. Vi 
skal have dagene godkendt i MGR og derefter skal vi have dem solgt. Kenneth foreslår 
at vi kontakter virksomheder 

 

• Evt.  
o KEP: Drøftelse af kontraktforhandlingerne - holdes udenfor referat. 
o Viviane: Møde på tirsdag i Mønshallen om børn og unge og aktivitet. Viviane, Stig og 

Kent deltager. 
o Stig: Afleverer en ansøgning om at få lov at oprette en ny klub i klubben – ”MT 

Klubben” som spiller mandag og torsdag fra kl.11.00. Der er behov for 5 tider. Klubben 
er med mulighed for deltagelse af alle, og er målrettet spillere som blot vil spille 
afslappet og ikke ønsker at spille konkurrence. Holdet er velegnet til spillere som er 
nye og/eller som ønsker at genoptage spil på stor bane. Der er pt. 20 spillere i klubben, 
men de kan ikke få tider – de er 12-14 stykker hver gang. 

▪ Bestyrelsen er enig i at vi gerne vil anerkende den nye klub i klubben, men der 
skal være styr på at vi kan få godkendt tidspunkterne af MGR. 

o Viviane: Kan vi lave et kontingent for sommerhusgæster som kun kan spille i 
sommermånederne? 

o KR kommer med dagens gode historie: I dag slår han på 17. hul og slår højre om søen. 
På vej mod bolden går KR og medspillerne og taler, og pludselig kommer en fugl, og 
skubber hans bold i vandet – men det fantastiske ved historien er, at den selvsamme 
fugl springer i vandet efter bolden, og GENPLACERER bolden på præcis samme sted, 

så KR kan spille videre. Tak til MGR for servicemindede fugle 😊 
 
 
 

Tak for i dag 😊 /KSL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

Administrative opgaver 
 

• Daglig bogføring af greenfee, sammen med greenfee statistik.  

o I sidder i sekretariatet, i modtager, i tjener pengene.   MGC 

• Vedr. medlemmer, skal oprettes og faktura eksporteres over til economic.  Vi overtager 

• DGU kort bestilles og modtages, de skal udleveres.     Vi overtager 

• Materiale sendes pr. mail til nye medlemmer.      Vi overtager 

• Ændring af materiale til nye medlemmer (Begyndermateriale, foldere vedr. Vi overtager 

Medlemskab. m.m. 

• Ændring af medlemskaber løbende     Vi overtager 

• Styring af bagskabe - Bagskabe tjekkes op    MGC/KEP  

• Rette greenfee aftaler til hvert år.       MGC 

• Lave annoncering for klubben.      Vi overtager 

• Sælger golfhæftet og registrer dette, bestiller nye kort   MGC 

• Lægger materiale på hjemmesiden vedr. Golfhæftet    MGC 

• Kontingentopkrævning 2 gange om året, dette eksporteres til Economic fra 

Golfbox. Dernæst videre til PBS       Vi overtager 

• Alle medlemskategorier gennemgås, flyttes efter alder..    Vi overtager 

• Indlæser alle indbetalinger og sender rykkere ud.    Vi overtager 

• Fakturere samarbejdspartnere for greenfee.    MGC 

 

 


