
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 31. MAJ 2012 

 

Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hviid Hansen, Niels 
Yde, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Samt Willy Jørgensen på de før-
ste 2 punkter inden den ordinære dagsorden. 

Afbud:  

 

Nye regler for handicapregulering: 

Willy gennemgik det udsendte oplæg til medlemsinformation. Ændringer omkring den 
”flydende” neutral zone i forbindelse med turneringer skal indarbejdes i oplægget. Lige-
som det er vigtigt, at medlemmerne er bekendt med reglerne for hvornår et nyt handicap 
træder i kraft. Peter udarbejder en forside i punktform som kan medsendes i det nyheds-
brev der alene vil omhandle nye regler for handicapregulering. 

 

Projekt Nye Medlemmer: 

Med baggrund i referat fra status mødet i projektgruppen gennemgik Willy de enkelte ak-
tiviteter samt konklusion og handling. 

 

Projekt Tag med ud og spil: 

Der deltog 43 hold i arrangementet og ugen efter blev der sendt opfølgningsmail ud til alle 
gæsterne, samtidig er værterne blevet opfordret 2 gange til at opfordre gæster til at teg-
ne medlemskab i klubben. 

 

Projekt Firma Golf for ikke golfere: 

Ca. 20 virksomheder i området er blevet kontaktet. Resultatet er 3 hold (som alle kommer 
fra samme virksomhed). 

 

 



Projekt Fitness: 

Projektet skrinlægges indtil videre. 

 

Projekt Sponsorer: 

Dette projekt er ikke startet endnu, men der orienteres i nyhedsbrev til sponsorer. 

 

Mentorordningen: 

Der er tilmeldt 13 mentorer og Henning Jensen laver opfølgning med instruktion om, at 
målet med mentorordningen er, at klubben får flere aktive medlemmer, alternativt anden 
medlemskategori, men det er vigtigt at fastholde prøvemedlemmerne i klubben. 

 

Generelt omkring markedsføring: 

Generelt står de foreløbige opnåede resultater ikke mål med indsatsen og omkostninger-
ne, der er p.t. 32 prøvemedlemmer og 1 enkelt er indmeldt som semiFlex medlem. 

I efteråret 2011 havde vi succes med introduktionsmøde på en hverdagsaften i klubben, 
hvorfor projektgruppen ønsker at afholde 2 af denne type arrangementer, hvor vi tilbyder 
prøvemedlemskab inklusiv golfkørekort. Første arrangement afholdes allerede den 25. juni 
2012. Der forsøges indgået en aftale med Roskilde Avis om en rabat på annoncer. 

 

  

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 26. APRIL 2012 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
   
 

2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE 
 

a. Organisationsplan 
En uddybende begrundelse for nedlæggelse af baneudvalget skal udarbejdes 
og medlemmerne skal orienteres i nyhedsbrev. 
 

b. Teestedslukninger på seniordagen: 



Der er aftalt en forsøgsordning der indebærer at ”præsidenterne” fremover 
spiller bag-9. Dette bevirker, at 1. tee er lukket fra kl. 07.50 til kl. 10.30. 
 
 
 
 

3. ØKONOMIUDVALG 

 
LS orienterede om udviklingen i klubbens økonomi der pr. 30. april 2012 udviser en 
negativ afvigelse på kr. 115.000. Det er manglende sponsorindtægter, der er årsag 
til den negative afvigelse på indtægterne på kr. 137.000. Peter udarbejder oversigt 
til LS om sponsorer i 2011 henholdsvis 2012. Ligeledes udarbejder Peter oversigt 
over de samlede forventede kontingent indtægter for 2012. På omkostningssiden er 
det overskridelsen på lønomkostninger i sekretariatet der påvirker budgettet, mens 
banen har en positiv afvigelse på kr. 99.000, således de samlede omkostninger er 
positiv i forhold til budgettet med kr. 22.000. 
 
 
 

4. SEKRETARIATET 

 

a.  Medlemsudvikling 
Vi er p.t. 134 ungdomsspillere, 838 aktive, 229 semiFlex og 376 passive 
medlemmer, samt 32 prøvemedlemmer. Vi har siden 1. januar 2011 haft 109 
udmeldelser fra alle medlemskategorier. Det blev besluttet, at gennemføre 
en undersøgelse af årsagen til udmeldelserne. TM vil i samarbejde med se-
kretariatet gennemføre undersøgelsen. 
 

b.  Organisationsplan 
Udkastet til ny organisationsplan blev drøftet, bl.a. foreslog LS at sponsorud-
valget fremover bliver tilknyttet markedsføring, således TM bliver bestyrel-
sens kontakt til udvalget, Peter orienterer Jørn Kristiansen. Omkring match-
udvalget er der et emne til ny formand, dog fortsætter NY indtil videre som 
formand for udvalget. 
LS udarbejder endeligt oplæg til næste møde. 
Den nuværende organisationsplan fjernes midlertidigt fra hjemmesiden. 
 
 
 
 



5. BANEN OG BYGNINGER 

 

a.  Bygninger 
JG sender indhentede tilbud angående renoveringerne på Gedvadgaard til LS 
og AN, hvorefter LS udarbejder samlet overslag over omkostningerne. 
  

b.  Banen 
Broen ved hul 17 udskiftes. 
 
Træerne ved hul 18 er beskåret, så der er bedre udsyn fra klubhuset til 
green. 
 
Ligeledes er buskene ved indkørslen til P området beskåret for at bedre ud-
synet. 
 
Skovbo Golfklub har gennemført en test af et nyt godkendt sprøjtemiddel 
mod kløver. Vi afprøver sprøjtemidlet, resultatet vil først være synligt efter 5 
til 6 uger.  
 
TM har haft kontakt med Roskilde Museum (der er ansvarlige for Skjoldun-
gestien) omkring opsættelse af toilet ved hul 16, TM følger op. 
 
Lynhytter og pumpehus males af JG, FH og TM i den kommende uge. 

 
 

6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG 

 
Den nye hjemmeside er nu ved at være klar. Mette, Henning og sekretariatet mø-
des for at gennemgå siderne og lægge billeder på, samt aftale overførsel af den 
resterende tekst. 
Herefter vil bestyrelsen og udvalgsformændene få adgang til siden for at gennemgå 
og kommentere indholdet. 
Der er ikke log-in funktion på den nye side, bestyrelsesreferater lægges derfor ind i 
redigeret form. 
Debatforum er ikke indeholdt i den nye side. Eventuel debat kan foregå på face-
book. 
 
 
 
 



7. SPORT 

 

a.  Danmarksturneringen 
NY informerede om udtagelserne til holdene til weekendens kampe, hvor det 
forventes at vi får 4 point til kontoen. På kvalifikationsrække holdet integre-
res de bedste juniorer. 
 

b.  Ny Pro 
Der er modtaget mange ansøgninger. Ansættelsesudvalget AN, NY og JG 
mødes søndag for at gennemgå ansøgningerne og udvælge emner til samta-
ler, der forventes afholdt i uge 24. 
 

c.  Kaniner 
Igen i år er der stor søgning til kaninmatcherne, der har været helt op til 81 
deltagere. Kaninudvalget blev opfordret til at vise hensyn til de nye prøve-
medlemmer, det er her i juni måned de første skal deltage i kaninmatcherne. 
De skal meget gerne opnå et medlemskab i klubben efterfølgende. 
 

8. EVENTUELT 

 

a.  Mail fra medlem 
LS havde modtaget en mail fra et medlem omkring ansættelsen af vikar i se-
kretariatet. 
 

b.  Teesteds markeringer 
Det er et ønske, at teesteds markeringer er ens opsat på alle teesteder, så-
ledes at man altid kan se hul forløbet når man kommer til teestedet ad den 
naturlige vej fra forrige hul. 
 

c.   Bimålere 
Der aflæses bimålere igen. Peter undersøger nedtagelsestidspunktet hos le-
verandør. 

  
d.   Varme i klubhuset 
     Der lukkes for varmen i klubhuset i sommerperioden. 
 
Næstemøde torsdag den 28. juni kl. 18.30. 
 
Referent: Peter E. Pedersen 


