
Referat, bestyrelsesmøde den 28/04 - 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  Status for den forgangne periode 

• Disciplinen i forbindelse med Corona restriktionerne er forsat god for 
langt de fleste medlemmers vedkommende. 

• Der er problemer med ”misbrug” af bookingreglerne. For en del 
medlemmer fylder ”egne muligheder” lidt vel meget i forhold at udvise 
solidaritet med de 1500 andre medlemmer. 

• En del spillere spiller fortsat efter ”boldrende” på Par 3 banen, altså 
uden at booke tid i Golfbox. Her kan være en opgave for Baneservice, 
når de kommer i gang. 

  
 

3  Nye tiltag ifm. DGU-udmelding den 22/4-2020 

• Begrænsninger for fast spillemakker/familie i 4. bolde fjernes. 
o Tilladelse til at booke sig ind på andens bold 
o Corona-sårbare medlemmer kan ved henvendelse til 

Sekretariatet få blokeret for andre spillere på en tid. 

• Der skal nu lukkes igennem igen efter de gængse regler. 

• Vi går tilbage til normale booking regler i Golfbox fra 11. maj 2020 
o 7/8 minutter imellem hver bold 
o Normale fortrinsretter for KiK 
o Åbent for greenfee spillere 

• Løbende turneringer (KiK) kan spilles fra 11. maj. Der skal dog 
udarbejde retningslinjer for hver enkelt KiK, som sikre at turneringen 
afvikles i overensstemmelse med gældende restriktioner. 

o Generelt møde 10 minutter før runde og hjem efter runde 
o Klub sponsormatcher: 

▪ AS taler med Jyske Bank om alternativ match. 
▪ FJP match kan afvikles i reduceret form. AS taler med 

FJP om, hvorvidt de ønsker at afvikle. 
▪ Beslutning om midsommermatch udsættes til vi ser 

udviklingen i Danmark. 
o De løbende turneringer (Herredag, Damedag, etc.) kan 

igangsættes efter 11. maj under de givne restriktioner. KiK 
udarbejder regler for afviklingen. 

o KiK der har Match med løbende start (parmatch, singlematch 
etc.) kan gennemføre arrangementer efter den 11. maj under 
forudsætning af overholdelse af restriktioner. 

o KiK med gunstart (kaninmatch og seniorgolf) er mere kritiske, 
da mødetidspunktet kan give problemer med mange spillere 
på P-plads, etc. 
Spillet kan dog afvikles, såfremt de planlægges med de 
fornødne forholdsregler. AS tager dialog med Seniorgolf og 
Kaninudvalget og hjælper med udarbejdelse af retningslinjer. 
Det vil f.eks. være nødvendigt, at alle spillere ved hvilket hul de 
skal starte på – før ankomst til klubben!  

 

 
 

 



• Der åbne for generel brug af puttinggreen – max. 10 spillere. Man skal 
ikke længere have en tee-tid for at benytte rangen 

• Drivingrangen åbnes med følgende restriktioner: 
o Bagerste hus – fortrinsret til Lasse og træning 
o Forreste hus – 4 spillere 
o Hver anden bås mellem husene afspærres 
o Spritbeholder ved bold automat 

• Der åbnes for kørsel med golfbiler: 
o Nøgleskab flyttes til garagen / bag-laden 
o Afspritningsudstyr opsættes ved golfbiler. 
o Instruktioner skrives til hjemmesiden, AS. 

4  Plan for igangsættelse 

• Fra onsdag den 29. april kan man booke på både ”Coronabanen” og 
den almindelige ”18. hullers bane” – dog således: 

o På coronabanen kan man kun booke tider frem til den 11/5 
o På almindelige bane kan man kun booke tider fra den 11/5 og 

frem med fortrinsret tider som vi kender dem 
o Fra den 11/5 kan man booke fra kl. 07:00 på både 18 hullers 

bane og Par 3 bane. 

 
 

 

5  Opstart af aktiviteter i udvalg 

• Oplæg fra AS til igangsætning af aktiviteter blev gennemgået.  

• De resort-ansvarlige i bestyrelsen for de forskellige udvalg tager dialog 
med udvalgets formand om igangsættelse / fortsættelse af 
aktiviteterne med de nødvendige restriktioner som beskrevet. 

• AS opdaterer oversigten løbende. 

 
 

 

6  Ungdomsafdelingen 

• Det frie træningskoncept blev diskuteret, og det blev besluttet at 
aktiviteterne kan genoptages fra den 11. maj under følgende vilkår: 

o Der skal være tilmelding! AS undersøger muligheder og holder 
møde med Ungdomsafdelingen. 

o Der må ikke deltage flere end Lasse kan håndtere under de 
forudsætninger, som gælder for Pro’er. 

o Der udarbejdes et udførligt regelsæt som kommunikeres på 
hjemmesiden. AS / Ungdomsudvalg.  

• Eliten har problemer med at spille de nødvendige matcher for at 
bevare sine respektive spiller-licenser. Det blev aftalt, at Eliten kan får 
fortrinsret efter damedagens sidste fortrinsret tirsdag, hvor der ikke er 
meget rift om banen. 

 
 
 
 

 

7  Forslag fra Peter omkring kiosksalg i ”Kims pølsebod” 

• Peter har spurgt, om han måtte prøve at organisere kiosken v/hul 12 
åben ved hjælp af frivillige, da det ikke er rentabelt at holde åbent med 
lønnet personale. Indsatsen foreslås ”provisionslønnet” med et beløb 
som tilfalder de pågældende frivilliges organisation i klubben. Se 
vedhæftede forslag fra Peter. 

• Bestyrelsen er positive overfor ideen, og Peter / AS arbejder videre 
med ideen. 

 
 

 

8  Næste møde 

• Der blev aftalt nyt møde den 12. maj 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 
 
 
 
 


