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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 28. FEBRUAR 2013 

 

Til stede: Aksel Nissen, Niels Yde, Lars Søndergaard, Jan Grønbech, Flemming Hvid Han-
sen og Peter Pedersen.  

Afbud: Torben Madsen og Tage Sørensen 

 

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 31. JANUAR 2013 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
   

 
2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE 
 

a. Sorø Golfklub tipsmidler: 
Sorø har modtaget kr. 40.000 øremærket træning i Slagelse Bowlingcenter, 
hvor der er 5 golfsimulatorer. Der er kontakt til Michael Hansen, Golf Perfor-
mance som har hjulpet Sorø Golfklub, Michael Hansen er p.t. bortrejst men 
kontakter os når han er tilbage i DK. 
 

b. Forsikringer: 
Der har været afholdt møder med TopDanmark og Købstædernes Alm. Brand 
vi afventer tilbud. 
 

c. Fuldmagter til Danske Bank:  
Dokumenter blev underskrevet og når Tage og Torben har underskrevet vide-
re sendes til Danske Bank. 

 
d. Frølich Golf: 

Der er indgået aftale med Lasse omkring ekstratimer i 2013. 
 

e. Klubmatcher: 
F. J. Poulsen Anlægsgartneri match er på plads, 2Tal er stadig usikker, men 
datoen kan benyttes til jubilæumsmatch. 
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3. ØKONOMIUDVALG 
 

Årsrapport 2012 og revisionsprotokollatet 
 
Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev underskrevet. 
 
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2013 
 
Der var ingen bemærkninger til budgetopfølgningen. 
 
5 års budget 2013 – 2017 
 
Revideret budget for 2013 blev gennemgået af Lars. Og med de nye tal på tilskud 
fra Roskilde Kommune ændres det forventede resultat for 2013 til et overskud på 
kr. 223.000,00. I forbindelse med udlevering af maskinoversigt fra greenkeeperne 
blev det besluttet, at der indkøbes 1 brugt områdeklipper og 1 brugt greenklipper til 
klipning efter topdressing af green og teesteder. Disse 2 maskinkøb indebærer, at 
der ikke skal investeres i yderligere maskiner i 2013 og 2014. 
 
Kontingentrestancer: 
 
Restancerne er pr. d.d. kr. 207.000, restancer var på samme tid i 2012 kr. 192.000. 
Beløbet fordeles mellem 17 fuldtids-, 28 semiFlex- og 31 Par-3 medlemmer. Det 
blev besluttet, at såfremt et medlem ønsker henstand, skal medlemmet tilmeldes 
betalingsservice. Og restancen skal indbetales i indeværende år. 
 

 
 

4. SEKRETARIATET 

 

a.  Medlemsudvikling 
Vi er pr. d.d. 116 ungdomsspillere, 23 ungseniorer, 791 seniorer, 266 par-3 
og 325 semiFlex medlemmer.  
 

b.  Generalforsamling 2013: 
Det blev besluttet at bestyrelsen anbefaler følgende kontingentsatser for 
2014: 
Seniorer  kr. 6.750,00 
Ungseniorer kr. 3.375,00 
Juniorer  kr. 1.500,00 
Mikroer  kr.    500,00 
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Par-3  kr. 2.000,00 
SemiFlex  kr. 3.000,00 
 
I forbindelse med beslutningen om kontingent for 2014, havde Lars talt med 
Ole Filtenborg, som såfremt klubben kom med forslag om, at afskaffe ind-
skud og en stigning i kontingentet for aktive, par-3 og semiFlex medlemmer, 
skulle Oles forsalg til generalforsamlingen ikke behandles på generalforsam-
lingen. 
 
Bestyrelsen besluttede, at opstille Brian Harder for 2 år og Bo Sponholtz for 
1 år. 
 
Bestyrelsens beretning, blev med nogle få justeringer godkendt. 
 

 
c. vedtægter 

Det blev besluttet, at klubbens vedtægter gennemgås og ændres, således nye 
vedtægter er klar til den ordinære generalforsamling i 2014. NY tilbød, at væ-
re juridisk konsulent. 
 
 
 

5. BANEN OG BYGNINGER 

 

a.  Bygninger 
Der har været ekstraomkostninger på kr. 28.000 i forbindelse med tag ar-
bejdet. JG og Kubel afholder afleveringsforretning med leverandør. 

b.  Banen 
Ingen bemærkninger. 

 
 

6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG 

 

a: Erhvervsudvalg 
Oplægget fra TM blev kommenteret og det blev påpeget, at vi skal være me-
get opmærksomme på, at fastholde vore nuværende sponsorer og ikke give 
dem mulighed for at deltage i en Erhvervsklub for et væsentligt mindre beløb 
end det der betales for de nuværende sponsorater. Emnet taget op på det 
førstkommende møde i april. 2014. 
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b: Markedsføring 

Der har været afholdt planlægningsmøde omkring Golfens Dag, der forventes 
ca. 15 hjælpere (5 har meldt sig) og der bliver rykket i næste Nyhedsbrev. 
Gæster bliver fordelt blandt hjælperne og guidet rundt på anlægget. Hjælpere 
bliver inviteret til informationsmøde den 8. april. Ansvarlige er Henning Jen-
sen, Torben Madsen, Lasse Frølich og Peter. 
Efterfølgende arrangeres ”kaninaften” på par 3 banen for de nye prøvemed-
lemmer, disse aftener ledes af mentorerne på skift. 

  
7. SPORT 

 

a.  Damehold 
De 2 piger fra Frederikssund bliver medlemmer i klubben og er klar til at spil-
le på klubbens Danmarksserie hold i indeværende sæson. 
 

b. Tøj til eliten 
NY anmodede om yderligere kr. 10.000 til tøj til eliten, beløbet blev bevilget. 
 

c.  Kaninudvalg 
Der havde været afholdt møde med Kaninudvalget, der ønskede ændrede 
regler for semiFlex medlemmers deltagelse i kaninmatcherne. Det blev be-
sluttet, at 1. års semiFlex medlemmer kan deltage i kaninmatcherne. 
 
 

8. EVENTUELT 

 

2 medlemmer ønskede reduktion i kontingent pga. udlandsophold i perioder, der 
gives ikke reduktion. 
 
Der var kommet en anmodning om fritspils aftale med Brøndby Golf Klub, der ind-
gås ikke nogen aftale. 
 
 
Næste møde er generalforsamlingen den 21. marts 2013 kl. 19.00 og næste ordi-
nære bestyrelsesmøde er den 25. april 2013 kl. 18.00. 

 
Referent: Peter E. Pedersen 


