
Referat, bestyrelsesmøde den 14/04 - 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) Afbud 

 Anders Schnack, daglig leder (AS) V 

Referent: AS V 

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
 

Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 

  

2  Nye tiltag i forbindelse med DGU udmelding den 14/4  
DGU har udsendt nye anbefalinger, som er rundsendt til bestyrelsen 
AS har kommenteret alle anbefalinger fra DGU sammen med Nick. m.fl. og 
bestyrelsen har modtaget alle kommentarer. 
Nedenstående blev resultatet af en gennemgang af anbefalingerne: 

• Implementering af spil i 4 bolde (begge baner) 
o Gælder fra torsdag morgen 

• Banerne 
o Stor bane kl. 7.30 hverdag og 7.00 weekend og helligdage 
o Lille bane kl. 8:00 alle dage 
o Der købes foringer til hullerne 
o Der kan handicap reguleres elektronisk i Golfbox 

• Greenfee spillere og SGO 
o SGO spillere kan spille på banen (Og de andre SGO baner er 

åbne for vores spillere) 
o Lukket for greenfee gæster til 11. maj 2020, hvor der 

revurderes. 

• Putting green 
o Kan benyttes umiddelbart før booket starttid på banen. Der 

må max. Være 8 spillere på putting green. 
o Ingen adgang for spillere som ikke har booket tee-tid. 

• Indspilsområde 
o Er åbent for alle. Der må max, være 8 spillere. Ingen 

tidsbestilling. 

• Driving Range 
o Lukket indtil videre for alle andre end Pro med elever. (max 4.) 
o Pro shoppen er ansvarlig for retningslinjer 
o Pro shoppen sørger for bold samling og distribution. 
o Der arbejdes på en løsning for yderligere åbning af 

Drivingrangen 

• Toilet på hul 12 
o Åbnes indenfor kort tid med daglig rengøring. 
o Vi skal skaffe afspritningssystem før det åbnes. 
o Forventeligt åbent til weekenden (18/4) 
o Kun højre indgang åbnes. Opholdsrum og automater er fortsat 

lukkede. 

• Scorekort 
o Versionere til download på hjemmeside. 
o Det er et standard scorekort, hvor du selv skal påføre spille 

HCP. 
o Du kan udskrive din HCP nøgle i Golfbox. Venstre menupunkt 

scores. 

• Antal bookninger pr. medlem 
o Medlemmer kan have 3 bookinger pr. medlem  

  
 



o SGO spillere kan kun have en booking 
o Du må ikke booke dig på en eksisterende booket bold uden de 

andre spilleres accept! 

• Buggy (private/klub) 
o Private og rehab vogne (max 1. person i bilen) 

• Lasse og shop 
o Åbner torsdag med restriktioner 

• Vaskepladser 
o Holdes lukket 

• Baglade 
o Skraldespanden åbnes og tømmes dagligt 

• Affald 
o Ud over affaldsspanden i bagladen er der ikke affaldsspande. 
o Du skal tage dit affald med hjem. 
o Det er bortvisningsgrund at smide affald. Det gælder også 

askekummer mv. ved klubhuset. 

• KiK 
o Der kan ikke spilles løbende turneringer – foreløbigt til den 11. 

maj. 

3  Beslutning om nye tiltag 

• Vi kommunikerer en anbefaling til bookede 2-bolde om frivilligt at 
slå sig sammen til 4-bolde i muligt omfang for at frigøre plads på 
banen 

 
 

 

4  Næste møde 

• Der blev aftalt nyt møde den 28. april kl. 16:00 på Skype. 

  

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


