
Referat, bestyrelsesmøde den 1/04 - 2020 kl. 16:00 på Skype. 
Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB) V 

 Torben Madsen (TM) V 

 Jens Krøis (JK) V 

 Brian Harder (BH) - 

 Annette Carlsson (AC) V 

 Stig Nelkop (SN) V 

 Jan B Kristiansen (JBK) V 

 Anders Schnack, daglig leder (AS) V 

Referent: AS V 

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
 

Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 

  

2  Fremlæggelse af plan for gradvis åbning af banen jf. DGU-anbefalinger 

• Par 3 bane 
o Forbliver lukket i første omgang da der ikke kan bestilles 

tid i golfbox 

• 18 huller bane 
o Åbnet til almindeligt spil med de normale begrænsninger 

for årstiden 
o Banen åbner for spil kl. 09.00 hverdage – giver 

greenkeeperne tid til at gøre banen klar inden spil. 
Weekend og helligdage åbnes 07:00 

o Igen scorekort – opfordre til at føre score på mobil ”GLFR” 
o Alt udstyr – boldvasker, skraldespande, river osv. er fjernet 

eller aflukket på banen 
o Toiletter er lukkede 
o Hulkop er løftet 3cm over hul således bold ikke kan trille i 

hul 
o Bolden er ”givet” når den rammer hulkop og/eller ligger i 

en afstand af 1 meter fra hul 
o I hulkop sættes en kort flagpind (ca. 50cm) så hullet kan 

ses ved normal indspil til green 

• Træningsfaciliteter og klubhus 
o Alle træningsfaciliteter inkl. Puttinggreen og 

indspilsområde er lukket 
o Klubhus er lukker inkl. vinterstuen 

• Golfbox 
o Der er oprettet en ”ny” selvstændig bane til booking 
o Max 2 spillere pr. tid 
o 10 minutter imellem hver start 
o Kun åben for medlemmer 
o Man må kun spille med sin faste golfmakker eller et 

medlem af husstanden 

• Restriktioner ved 1´ tee 
o Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før 

reserveret starttid 
o Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil 
o Der skal holdes min 2 meter afstand imellem spillerne 

• Restriktioner ved p-plads 
o Ophold på p-pladsen forbudt 

• Bag laden 
o Porten åbnes kl. 8.00 og lukkes kl. 16 af personalet 
o Opfordres til kun at være 2 personer i laden ad gangen 
o Opfordre folk til at tage deres udstyr med hjem 
o Opfordre folk til kun at røre ved deres eget skab og udstyr 

• Buggyer  

  
 



o Al kørsel med klubbens buggyer er lukket 
o Ellers normal restriktion for banen for private buggyer 

• Tidsbestilling 
o Golfbox sættes op til max, 2 bookinger pr spiller. 
o Der appelleres til at man kun booker tid for sig selv og 

eventuelt sin makker. 
 
Kommunikation: 

• HoP udfærdiger normal kommunikation med nyhedsbrev, 
hjemmeside og facebook 

• Der bliver opsat store informationstavler ”a-bukke” på p-plads, 
drivingrange, bag-lade, 1’ tee og klubhus 

• Der bliver opsat 2. meters afstandsmærker ved 1’ tee 
 
Overvågning/medarbejdere 

• Anders udarbejder en plan for medarbejdere på skift i 
sekretariatet til overvågning af aktiviteter på banen 

• Medlemmer må ikke kontakte ansatte medmindre der er en 
nødsituation 

3  Godkendelse af plan 

• Efter kommentarer og holdninger fra alle bestyrelsesmedlemmer 
blev ovennævnte plan (punkt 2) vedtaget. 

 
 

 

4  Status og gennemgang af nuværende Covid19 situation 

• Statsministeriets-, DIFs og DGUs udmeldinger blev gennemgået – 
såvel som generelle betragtninger 

• Ingen referatpunkter / beslutninger 

 
 

 

5  Individuelt / personligt input til situationen fra alle 

• Alle tilkendegav sin respektive holdning til situationen.  

 
 

 

6  Godkendelse af dato for gradvis åbning af banen 

• Det blev besluttet at gennemføre planen om åbning af banen med 
restriktioner så hurtigt som det er teknisk muligt. 

• Dermed blev det besluttet at åbne den 3. april således at 
personalet har en dag til forberedelse, opsætning mv. 

 
 
 
 

 

7  Godkendelse af fortsat lukning af øvrige klubfaciliteter 

• Det blev besluttet at fastholde lukning af alle faciliteter. 

 
 

 

8  Godkendelse af forhold vedr. Proshop og restaurant 

• Juraen er tjekket. 
➢ Restaurant er underlagt den midlertidige lov om lukning af 

restaurationer. Birdie kan levere ud af huset – fra 
køkkendøren på bestilt tid. 

➢ Proshoppen er underlagt de pt. gældende restriktioner for 
detailhandelen. Lasse kan holde åbent, men døren mellem 
shop og klubhus skal være lukket. 

• Restauranten har fortsat lukket. 

• Proshoppen har valgt at holde lukket. I første omgang frem til og 
med den 14. april. 

  

9  Orientering omkring forhold for medarbejdere 

• Greenkeeperne arbejder på skift og har organiseret sig således, at 
det er usandsynligt, at alle skulle blive syge samtidigt. 

• Greenkeeperstaben er bekymrede for at de bliver kontaktet af 
spillere. DE arbejder  

• Sekretariatet vil være bemandet for at gennemføre ovennævnte 
plan. Derefter vil funktionen fortsat varetages hjemmefra. 

• Det blev aftalt, at alle spillere skal instrueres i ikke at kontakte 
personalet i klubben. 

• Der etableres en tilsynsordning fra dd. til og med mandag den 
13/4. Det daglige tilsyn vil blive udført af personale og bestyrelse. 

• Fra 14/4 vil AS være fast i sekretariatet. 

 
 
 
 
 
 

 



10  Næste møde: 

• Skype møde for opfølgning af ovenstående onsdag den 8. april. 

• KMB indkalder til kl. 16:00 med Skype-link 

 
 

 

 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den xx marts 2020: 
 
 
__________________           __________________           __________________          ___________________ 
Kim Møller Behrend               Torben Madsen                      Stig Nelkop                                Jens Krøis 
Formand                                   Næstformand                         Kasserer 
 
 
 
__________________            __________________          
Jan B Kristiansen                      Annette Carlsson 
 
 
 
 


