
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i klubhuset. 
Tilstede: Jan Eriksen, formand (JE) 

 Jan Grønbech, næstformand (JG) 

 Bo Sponholtz (BS) 

 Brian Harder (BH) 

 Flemming Hviid (FH) 

 Torben Madsen (TM) 

Afbud: Michael Donstrup (MD) 

Referent: TW Wichmann (TW) 

 

Dagsorden:   

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

 Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2014 

 Udestående punkter 

 SGO kort til frivillige (til beslutning igen, bilag 1) 

 Hjemmesiden, ”nye” omkostninger (Opgradering/Kursus, bilag 2) 

 Semi-Flex medlemskab (9 huls billetter? bilag 3) 

Alle 

Punkt 2 Økonomi  

 Budgetopfølgning (bilag 4) 

 Medlemsudvikling (bilag 5) 

 Kontingent restancer (fremlægges på mødet) 

 Rammeaftale for kontingent fritagelser (bilag 6) 

 Pris for medlemskaber i resten af 2014 (tilføjet) 

 Golfhäftet 2015? (tilføjet) 

TW 

Punkt 3 Aktuelle sager / information fra Golf Manager 

 Henvendelser fra medlemmer (bilag 7) 

 Opdatering på Golfspilleren i Centrum (bilag 8) 

 Oplæg til tidsbestilling m.m. fra TM (bilag 9, 10 og 11) 

TW 

Punkt 4 Udvalg 

 Kommunikation & Markedsføring 

 Sportsudvalget 

 Sponsorudvalget 

 Natur & Miljø 

 Matchudvalget 

 Klubber-i-klubben 

 Drift  

 Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget 

 Ejendomme 

 Nyt indgangsparti i klubhuset (bilag 12) 

 Baner / Træningsanlæg 

 Træningsfaciliteter 

 18 huls banen 

 9 huls banen 

Alle 

Punkt 5 Eventuelt 

 Næste møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.30 

TW 

 
 

Ad 1  TW tilføjede 3 punkter og BS tilføjede 1 punkt. Herefter blev dagsorden 
godkendt. 

 

 Referat fra mødet den 28. august 2014 blev underskrevet.  
 

 Udestående punkter: 

Alle 
 
Alle 



- Det er besluttet at der skal tildeles SGO kort til de frivillige som yder 
en indsats for klubben. I den forbindelse udarbejder kontoret 
kommissoriums, som nærmere foreskriver kriterierne for tildeling af 
SGO kort. 
- Hjemmesiden er ikke optimal i dens nuværende setup. Det er derfor 
besluttet at indhente 3 tilbud fra leverandører af hjemmesider med 
henblik på at overveje ny leverandør. 
- Nogle medlemmer har rettet henvendelse omkring brugen af semi-
flex billetter på 18 huls banen når de kun spiller 9 huller. En enig 
bestyrelse har besluttet ikke at ændre på den nuværende ordning. 

 

Ad 2 Økonomi: 

 Budgetopfølgning (bilag udleveret) 
Perioderegnskab med afvigelse hhv. for januar til august blev forelagt 
og gennemgået. For nuværende er klubben foran budget, hvilket dog 
forventes at udligne sig til sidst på året på udgiftssiden. Det forventes at 
årets resultat forbedres minimalt i forhold til budget. 

 

 Medlemsudvikling (bilag udleveret) 
Udviklingen – der fortsat er positiv – er gennemgået frem til 31/8.  

 

 Kontingent restancer (fremlægges på mødet) 
Der er – efter kontingenttilskrivning 1/7 og efterfølgende rykkere – 
konstateret udeståender for ca. 80.000 kr. Bestyrelsen og ledelsen 
opfordrer til omgående betaling. 
 

 Rammeaftale for kontingentfritagelse (bilag udleveret) 
TW fremlagde oplæg til definition af klubbens vedtægter. Med få 
ændringer blev oplægget godkendt, således kontoret fremtidigt er 
bemyndiget til at beslutte på henvendelser omkring 
kontingentfritagelse. 
 

 Pris for medlemskaber i resten af 2014 
Under henvisning til de mange prøvemedlemmer som er færdige har 
bestyrelsen besluttet, at såfremt man betaler kontingent for 2015 i den 
ønskede kategori, så koster den resterende del af 2014 ikke yderligere.  
 

 Golfhäftet 2015 
Bestyrelsen er positive for ideen om bredere markedsføring over for 
svenske golfspillere, men med de tanker der er omkring tidsbestilling og 
boldrender udskydes beslutningen til et senere tidspunkt. 

  

 
TW 
 
 
 
 
 
 
TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 3 Aktuelle sager / information fra Golf Manager 

 Henvendelser fra medlemmer (bilag 7) 
Bestyrelsen behandlede 4 henvendelser. 

 Opdatering på Golfspilleren i Centrum (bilag 8) 
Kommentarer fra de første 2/3 af medlemmerne er rundsendt. Det er 
aftalt at TW sætter kommentarerne i system og rundsender på ny, så 
hver område ansvarlig kan arbejde videre med modtagne 
kommentarer. 

 Oplæg til tidsbestilling m.m. fra TM (bilag 9, 10 og 11) 
Oplæg til tidsbestilling i 2015 gennemgået. Bliver besluttet på senere 
tidspunkt. 

 
 

TW 



Ad 4 Udvalg 

 Kommunikation & Markedsførings udvalget 
Intet at berette 

 Golfspilleren i Centrum 
Behandlet under ”Aktuelle sager”. Intet yderligere at berette.  

 Sportsudvalget 
TM uddelte præmier til klubmesterskab i slagspil. JE uddeler præmier 
ved hulspil. 

 Sponsorudvalget 
Sponsormatch afviklet med stor succes. 88 deltagere på dagen. 

 Natur & Miljø udvalget 
Intet at berette 

 Matchudvalget 
Der er flyttet en del af efterårets matcher grundet beslutning om enten 
at aflyse eller flytte skins game matchen. Det er aftalt at ingen matcher 
flyttes af andre udvalg uden både greenkeeper og match udvalg er 
forespurgt.  
TW undersøger og får bekræftet årets sidste match sponsor. 

 Klubber-i-klubben udvalget 
JE og JG står for kontakt til hver KIK i forbindelse med efterårets 
evalueringer. 

 Drift 
Intet at berette 

 Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget 
Intet at berette 

 Juniorudvalget 
Intet at berette 

 Ejendomme 

 Nyt indgangsparti i klubhuset (bilag 12) 
Der er holdt møde med arkitekter, hvilket har medført 3 forslag til 
nyt indgangsparti.  

 Klubben har oplevet et par indbrud i biler på parkeringspladsen i år. 
Vi opfordrer til at man ikke har værdigenstande og ejendele 
liggende fremme. Der opsættes efterfølgende skilte med ”Tøm bilen 
før tyven gør det”. 
 

 Baner / Træningsanlæg 
- Træningsfaciliteter 

Der arbejdes fortsat på en overdækning af driving range.  
- 18 huls banen 

Arbejdet med bunker på hul 16 i højre side af fairway går snart i 
gang. 
9 huls banen 
TW inviterer Vilvorde (Roskilde Tekniske Skole) samt DGU 
repræsentant(er) til møde så vi kan fortsætte samarbejdet. 

 

 

Ad 5 Eventuelt 

 Møderne resten af året: 
Torsdag den 23. oktober kl. 18.30 
Torsdag den 27. november kl. 18.30 
Torsdag den 11. december kl. 17.00 

 Husk DGU Regionalmøde den 27. oktober. Hver deltager tilmelder sig 
selv på DGU’s hjemmeside. 

 

 

 


