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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 26. SEPTEMBER 2013 

 

Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, 

Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 

 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2013 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Udestående punkter: 

 

a. Lønforhandling  

Der skal forhandles løn med Nick inden den 1. oktober. 

 

b. Modstrøm 

Peter har møde med Modstrøm fredag den 27. september. 

 

c. Møde kommunikationsudvalget 

Møde afholdes i oktober. 

 

d. Klubtøj 

Peter udleverede oversigt over klubtøjsbrugere. Behandles i forbindelse med 

budget 2014. 

 

 

3. ØKONOMI 

 

Møde med Danske Bank og Jyske Bank: 

På mødet med Danske Bank, blev klubbens økonomi behandlet og banken så meget 

positivt på udviklingen i klubben. Bankens sponsorat blev ligeledes drøftet, Danske 

Bank kontakter os, når der er en afklaring omkring sponsorpolitikken i banken. 
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Klubben kan muligvis komme med som test betalingsmodtager i forbindelse med 

betalinger fra mobil telefon via ”MobilePay app”, vi afventer bankens udspil. 

Det aftaltes, at banken præsenterer ”medarbejderservice konceptet” for klubbens 

ansatte. 

Klubbens kreditforeningslån og forsikringsforhold blev drøftet. 

 

Der holdes møde med Jyske Bank mandag den 30. september. 

 

Spar Nord kontaktes. 

 

 

Budgetopfølgning: 

 

Resultatet pr. 31. august er fortsat flot, og klubbens økonomi er i en god gænge. 

Peter følger op på tilskud fra Roskilde Kommune samt elforbruget herunder kWh 

forbruget. 

 

Kontingentrestancer: 

 

Restancerne er nedbragt til kr. 28.000, heraf har sekretariatet indgået aftaler for kr. 

15.000,-. Alle restanter har fået fjernet spilleret i GolfBox. 

 

Medlemsudviklingen: 

 

Vi er p.t. 133 ungdomsspillere, 29 ungseniorer, 858 fuldtids, 274 Par-3, 382 se-

miFlex og 39 prøvemedlemmer. Af de 87 prøvemedlemmer der har været i 2013 er 

22 blevet Par-3 medlemmer, 33 er blevet semiFlex medlemmer og 15 er blevet 

fuldtidsmedlemmer, lige omkring 80 % har valgt et medlemskab. 

 

24 fuldtidsmedlemmer skifter status pr. 1. jan. 2014, heraf melder 14 sig ud af 

klubben, 9 overgår til semiFlex og 1 enkelt bliver Par-3 medlem. Der er ingen klar 

tendens i årsager til udmeldelserne.   

 

Inspirationsseminar: 

 

JE udleverede et oplæg til emner, der skal behandles på seminaret - herunder også 

antal start tider pr. time m.m. De enkelte bestyrelsesmedlemmer sender deres tilfø-

jelser til oplægget samt andre emner til Peter, så vi har et samlet oplæg. 
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Evaluering af jubilæumsmatch og sponsormatch: 

 

Begge dage forløb rigtigt godt, deltagerne til jubilæumsmatchen var meget positive. 

De 72 deltagere i klubbens match for sponsorer var også meget tilfredse med ar-

rangementet og der er et godt grundlag for det fremtidige arbejde til at få flere 

sponsorer til klubben. 

 

Sponsorudvalget arbejder hen over vinteren med planerne for sæson 2014. 

 

 

4. BANEN OG BYGNINGER 

 

Banen: 

 

FH orienterede om: 

 

a.  Arbejdet med vinterbanen er igangsat 

b.  Der er undersøgt priser på ”nye” brugte el-biler som ligger på ca. kr. 30.000 

til kr. 35.000. 

c.  Placering af ”next tee” skilte tilpasses. 

 

FH orienterede ligeledes om mødet med Ole Madsen og Ole Filtenborg omkring 

ændringer til vinterbanen og forslag til ændringer af 18 hullers banen. Som et for-

søg benyttes den forreste, alternativt den bagerste, del af sommerteestederne på 

hul 12 og hul 14. De øvrige ændringsforslag, der var enighed om, indarbejdes lø-

bende af greenkeeperstaben. 

I forbindelse med ændringsforslag til 18 hullers banen, besluttede bestyrelsen at 

indhente professionel assistance, JE kontakter banearkitekt Line Mortensen. 

 

Bygninger: 

 

Der efterlyses hjælpere til kalkning og reparation af murværket på Gedvadgaard og 

”hønsehuset” skal have en ekstra omgang. 

Afløbet fra opvaskemaskinen i klubhuset tilsluttes fedtudskilleren, pris kr. 11.000,- 

+ moms, arbejdet udføres af F.J. Poulsens Anlægsgartneri. 
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5. Sport og Elite 

 

Klubbens junior U19 hold har vundet Sjællands Mesterskabet og skal den 6. oktober 

spille om Danmarksmesterskabet. 

 

Der gives tilskud til matchfee til ECCO Tour kvalifikation for 3 af klubbens spillere. 

 

Der afholdes afslutning for elitespillerne med delvis egenbetaling, Lasse er ansvarlig 

for arrangementet. 

 

6. AKTUELLE SAGER 

 

De mange ”spærringer” og fortrinsretter i Golfbox, kan virke negativt for både med-

lemmer og gæster. Emnet behandles på inspirationsseminaret. 

 

7. UDVALG: 

 

Informationsudvalg: 

  

 Ingen bemærkninger. 

 

Markedsføring: 

 

 Der afholdes evalueringsmøde omkring hvervekampagner for nye medlemmer 

i oktober. 

 

 

Erhvervs- og Sponsorudvalg.: 

 

Der er p.t. solgt 7 bænke. 

 

Matchudvalg: 

 

Klubmesterskaberne 

 

Mesterskaberne i hulspil afvikles i den kommende weekend. Det har været 

problematisk, at finde matchledere. 

 

BS ønskede, at det skulle være muligt, at tilmelde sig alle klubbens turnerin-

ger via Golfbox. Peter bekræftede, at dette vil ske fremadrettet. 
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Baneservice 

 

 Ingen bemærkninger. 

 

 

8. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE: 

 

- JE informerede om DGU regionalmøde på Ledreborg den 22. oktober. 

- Mentorerne havde holdt afslutningsmatch med en let frokost, JE takkede for 

det store arbejde mentorerne udfører for klubben. 

- Kanal Roskilde (TV station) gennemførte optagelser i klubben den 26. sep-

tember, den færdige udsendelse har været vist på kanalen torsdag den 26. 

september. Vi forventer at få en CD med udsendelse, som vi prøver at lægge 

på hjemmesiden. 

- Vallø Golf Klub havde foreslået en ordning, hvor medlemmer i de respektive 2 

klubber kunne spille en runde gratis på klubbernes baner. Bestyrelsen ønske-

de ikke at indgå en sådan aftale. JG orienterer Vallø Golf Klub. 

- Det blev foreslået, at klubbens sponsorer på skift kunne få deres logo på ny-

hedsbrevet. 

- FH informerede om maskinmesse i Slagelse, hvor han og Nick have deltaget. 

- Maskinoversigt udarbejdes af Nick. 

 

Næste møde er torsdag den 31. oktober kl. 18.30 

 

Referent: Peter E. P. 


