
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 27. SEPTEMBER 2012 

 

 

 

Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Torben 
Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik Hagelund under punkt 3 bud-
getopfølgning for banen og punkt 5 banen.   

Afbud: Niels Yde og Tage Sørensen  

 

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. AUGUST 2012 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
   

 
2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE 
 

a. Sponsortavlen: 
Der indhentes tilbud på nye plader og tavlen renoveres. 
 

b. Nykredit: 
Da renoveringen af Gedvadgaard iflg. Nykredit ikke forbedrer sikkerheden til-
strækkeligt, frigives deponeringen på 1 million kroner ikke. 
 

c. Login funktionen på hjemmesiden: 
Mette Borch ser på login funktionen på klubbens hjemmeside, så medlemmer 
igen kan se referater og debattere via hjemmesiden. 
 

d. Organisationsplan:  
Udkast til revideret organisationsplan blev fremlagt af LS og med nogle min-
dre justeringer fremlægges endelig plan på det kommende møde. 
 

e. Seminar: 
Emner til seminaret den 17. november skal sendes til Peter. 

 



3. ØKONOMIUDVALG 
 
Regnskabet pr. 31. august blev gennemgået af LS. Overordnet ser det ud til, at det 
reviderede mål med et overskud på over kr. 200.000,- holder. Banens regnskab er 
positivt påvirket af lønrefusion på kr. 60.000,-, dog er udgifterne i august højere 
end budgetteret. Der skal fortsat være stor opmærksomhed omkring omkostnin-
gerne.  
 

 
4. SEKRETARIATET 

 

a.  Medlemsudvikling 
Medlemsudviklingen er stabil og vi holder os over det budgetterede antal ak-
tive medlemmer for 2012. Pr 27. september er vi 132 ungdomsspillere, 841 
aktive, 286 semiFlex og 338 par-3 medlemmer. Udsvingene mellem semiFlex 
og par-3, skyldes at par-3 medlemmer overgår til semiFlex medlemskab. 
 
Af de 34 prøvemedlemmer vi fik i foråret har 2 indmeldt sig som aktive, 23 
er blevet flexmedlemmer og 3 er blevet par-3 medlemmer. I efteråret har vi 
44 prøvemedlemmer og vi har allerede nu 2 nye aktive, 7 semiflex og 2 par-
3 medlemmer. Alle prøvemedlemmer der endnu ikke har valgt at forsætte 
bliver tilbudt medlemskab uden beregning resten af året. 
 
 

b.  Fjorden Rundt 
Holbæk og Frederikssund har opsagt samarbejdet omkring Fjorden Rundt. Vi 
opsiger også samarbejdet og forsøger sammen med Hedeland, Frederiks-
sund og Holbæk, at indlede et samarbejde der også kommer til at omfatte 
Sorø og Sydsjælland (Mogenstrup) under samme konditioner som Fjorden 
Rundt.  
 
 

5. BANEN OG BYGNINGER 

 

a.  Bygninger 
Der er afholdt nyt møde med leverandøren og repræsentanter for klubben, 
og man indgik en aftale om, at der opsættes B9 tagplader, i stedet for B5 
plader og leverandøren forstærker spær, hvor det er nødvendigt, arbejdet 
udføres til den aftalte pris. Udskiftningen af taget igangsættes i 1. kvartal 
2013. 



Taget over værkstedet vil dog i forbindelse med montering af udsugningsan-
læg blive udskiftet i oktober 2012.  
 

b.  Banen 
Vinterklargøring af banen er i fuld gang, der er eftersået og der mangler kun 
topdressing af teesteder. 
 
Topdressing af fairways har ikke haft den kvalitet vi kunne forvente, maski-
nen som skulle lufte og skære fairways har revet store totter op. Leverandø-
ren har efterfølgende tromlet fairways uden beregning. En del af årsagen er, 
at banen har været meget tør inden projektet er startet, hvorfor det er me-
get vigtigt, at vi har det rigtige vejr inden vi starter projektet. Prisen blev kr. 
160.000,-, der var afsat kr. 220.000,- i budgettet. 
 
Broen og renovering omkring vandløbet på hul 17 afventer Roskilde Kommu-
ne. 
 
Åerne oprenses for sand i samarbejde med Roskilde Kommune og lystfisker-
ne. Vegetationen i åerne og på brinkerne vil ikke blive fjernet. 
 
I forbindelse med vinter vedligeholdelse af maskinerne har mekanikeren Pe-
ter indvilliget i at flytte afspadsering fra januar til december. 
 
Omkring vandmiljøet oplyste Hans Henrik, at klubben har en god dialog med 
Roskilde Kommune, som dog ikke har deres vandmiljøplan helt på plads 
endnu. 
 
Par 3 banen passes som 18 hullers banen og klipning af greens og fairways 
er indarbejdet i den daglige plan. Ligesom roughen klippes i 4 cm som på 18 
hullers banen.   
 
FH havde modtaget mail fra et medlem, der ikke var tilfreds med bunkernes 
stand i forbindelse med finalerunden i hulspil, bl.a. dokumenteret med foto 
af dyrespor. FH har svaret. 
 
 

6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG 

 

a: Sponsor 



TM oplyste, at der er fastlagt møde i sponsorudvalget den 2. oktober 2012, 
hvor det forventes, at medlemmerne kommer med forslag til nye aktiviteter, 
der kan gøre at vi kan fastholde og øge sponsorindtægterne. 

 
Der aftales et møde med Henrik Brøns fra Roskilde Avis, hvor vi vil forsøge at  
indlede et sponsorsamarbejde, hvor klubben får stillet annonceplads til rådig-
hed, sammen med redaktionelt stof. 

 
TM kontakter journalist Pauli Andersen for eventuel tilknytning som skribent 
for klubben. 

 
b: Markedsføring 

Der udsendes i uge 40 tilbud på medlemskab til de prøvemedlemmer der end-
nu ikke har besluttet sig. 

 
 Mentorerne mødes lørdag den 13. oktober til evaluering. 
 
 Der afholdes evalueringsmøde i markedsføringsudvalget i november. 
 

 
7. SPORT 

 

  
a.  EM i Paragolf 

Hans Møllegaard er blevet Europa Mester i Paragolf på Nordbornholms Golf-
bane. 
 

b.  Kaninudvalg 
Den store tilslutning til årets kaninmatcher blev drøftet og det blev besluttet, 
at se tiden an og ikke indføre restriktioner på nuværende tidspunkt. 

  
 

8. EVENTUELT 

 

a.  Arrangementer og åbningstider i Albatros 
TM og JG har haft møde med Niels og Sanne og blev enige om de fremtidige 
åbningstider samt planlægning af arrangementer. 

 
Næste møde torsdag den 25. OKTOBER 2012 kl. 18.00. 
Referent: Peter E. Pedersen 


