
Bilag 2 – forslag fra Tutter Blume: 

 

1) Driving rangen. 

Forslag: Etablering af overdækning og læsider, belysning på driving rangen og helårs boldservice 

Motivation: Hvor er det ærgerligt, at vi har et stort anlæg, som en væsentlig del af året ikke kan 

bruges. Og at vintertræning derfor skal henlægges til andre klubber med bedre faciliteter.  

Fordele: Med forslaget, vil der tillige være indtægtsmuligheder en større del af året, og vi vil få 

meget mere liv i klubben i de kolde måneder. 

Økonomi: Se ndf. 

  

2) Indspilsarealet over for puttebanen. 

Forslag: Opgradering af arealet, greens og etablering af boldservice 

Motivation: Hvor er det ærgerligt, at vi har et anlæg, som stort set ingen har lyst til at bruge. Lad os 

få det gjort brugbart, især med indførsel af boldservice på området og med opgradering af greens, 

afstandsmarkeringer og bunker 

Fordele: Med forslaget vil vi få et meget mere levende klubmiljø, og det store pres på 

vores drivingrange vil blive lettet. 

Økonomi: Se ndf. 

  

3) Par 3-banen. 

Forslag: Opgradering af banen - teesteder og greens. 

Motivation: Der er mig bekendt visse planer undervejs vedrørende par 3-banen. Dog bør 

opgradering af teestederne ikke afvente en eventuel eksekvering af disse. Samtlige måtter er for små 

og elendige, og det er umuligt at placere en tee, bl.a. de to huller, hvor man skal drive. Greens er 

blevet lidt bedre i 2014, og det ønskes fastholdt.  

Fordele: Med forslaget vil der blive bedre indtægtsmuligheder på par 3-banen, for den vil være 

sjovere at spille, og presset på den store bane vil eventuelt også blive lettet lidt. 

Økonomi: Se ndf. 

  

Økonomi 1-3) Jeg har ikke muligheder for at foretage beregninger af økonomien, som også konkret 

afhænger af planer og ambitionsniveau. Noget vil evt. kunne gå ind under den ordinære drift og 

vedligeholdelse. Anlægsomkostningerne vil delvist modsvares af, at klubben bliver mere 

attraktiv for greenfeespillere (og for os andre). 

  

4) Restauranten. 

Forslag: Der indføres i kontrakten krav om, at restauranten er forpligtet til at være åben, f.eks. 1 

time før alle klubmatchstarter og min. 1 time efter disses afslutning, samt krav om åben på 

tilsvarende øvrige relevante tidspunkter. 

Motivation: Der er for ofte lukket, hvor der burde være åbent, og selvbetjeningsmulighederne er 

utilstrækkelige. 

Økonomi: Vurderes neutralt, både for klubben og for restauranten. 

 

Såfremt ovennævnte punkter medtages i skriftlig og/eller mundtlig beretning frafaldes forslagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 3 – forslag fra Per Skovgaard, 38-995: 
 

Vaskeplads: 

Vi er mange golfspillere der er glade for vores bane og passer godt på den. MEN vi vil også gerne 

passe på vores golf udstyr, og i hele vinter halvåret er der slet ikke mulighed for at kunne vaske 

vores "grej" af på nogen måde. Derfor er det et stort ønske, at vi snart får nogle vaskefaciliteter.  

Der findes glimrende vandhaner, som ikke skal "aftappes" og faskiner til at lede vandet væk. 

 

Hul 10: 

Sikkerheden er jo meget vigtig for alle golfspillere, og derfor et det endvidere et ønske, at der på hul 

10 klippes hække ned på hver side af hullet. Man kan ikke fra tee stedet se om der kommer nogen 

på stien eller for den sags skyld se om nogen er på vej op ad hul 11! Der er et dårligt udsyn og det 

vil hjælpe hvis de hække klippes en del ned. 

 

Bilag 4 – forslag fra Holger Hersbøll: 

 

Bestyrelsens vision for klubben.  

Hvad gør vi for fortsat, at være en af de mest attraktive klubber i Danmark? Hvad skiller os ud fra 

andre? Hvorfor vil man fjerne/begrænse klubberne i klubben? Min holdning er at klubben først og 

fremmest er for klubbens medlemmer. Dvs. dem som betaler fuldt kontingent. 

 

 

 


