
Referat, bestyrelsesmøde den 20/6 - 2022 kl. 17:30 i klubben 
Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB) V 

 Jens Krøis (JK) V 

 Flemming B. Nielsen (FBN) V 

 Mette Jessen (MJ) V 

 Annette Carlsson (AC) V 

 Claus Hede Barrett (CHB) V 

 Jan B Kristiansen (JBK) A 

 Anders Schnack (AS) A 

 Henrik Overgaard Pedersen (HOP) V 

Referent:   

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
18:00 

Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt – med en tilføjelse under eventuelt 

 
KMB 

 

2  Underskrive sidste referat 

• Sidste referat blev underskrevet – JBK mangler 

 
HOP 

 

3  Budgetopfølgning 

• Melding fra AS og FBN, om at økonomi på skinner, lidt foran 
budget. Der er ikke poster, der skiller sig væsentligt ud. Bestyrelsen 
ønsker fremadrettet regnskab med kommentarer tilsendt 
minimum en uge før bestyrelsesmøder, selv om det ikke er det 
seneste. 

 
AS 

 

4  Punkter til beslutning fra sekretariatet 

• Ingen. 

  

5  Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK 

• Der har været afholdt flere møder med forskellige grupperinger i 
klubben, fx kaniner, fleksmedlemmer, Formiddagsgolfere, 
Optimister og Damedag i forhold til forandringer i fortrinsretter, 
indhold i medlemskaber og lignende frem mod åbningen af 
Skjoldungen. Mange glæder sig til den nye bane, men der er også 
nogen, der er kede af, at deres 9-huls aktiviteter bliver flyttet væk 
fra Store Skjold. Bestyrelsen drøftede indsigelserne og fastholder, 
at 9-huls aktiviteter fremover skal foregå på Skjoldungen for at 
sikre bedre plads på Store Skjold. Der vil blive afholdt evaluering 
efter sæson 2023, så der kan justeres, hvis der er behov for det. 

 
KMB/

AC 

 

6 
 

 Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) 

• Der er indgivet en formel klage over umådeholdent alkoholindtag i 
forbindelse med et arrangement og desuden kommet flere 
henvendelser omkring alkohol og højrøstet adfærd på banen. 
Ordens- og amatørudvalget behandler den konkrete klage og 
formand og daglig leder tager også en dialog med de berørte 
medlemmer. Bestyrelsen ønsker desuden, at terrasseområdet ser 
indbydende ud, når de første kommer dagen efter. Der blev derfor 
truffet følgende beslutninger: 

• Bestilling af alkohol fra banen med efterfølgende udbringning fra 
restauranten til banen er ikke tilladt 

• Når restauranten lukker hvad enten det er dagligt eller i 
forbindelse med arrangementer eller fester, skal al service og 
flasker være ryddet, og det er derfor ikke tilladt at nyde varer fra 
restauranten efter restauranten har lukket 

 
KMB 

 

7 
 

 Emne iht. Årshjul 
Fest udvalg og reception, 50-års jubilæum 

• Repræsentanter fra 50-års festudvalg og receptionsudvalg var på 
besøg. De gav en status på deres arbejde med at arrangere de to 
store begivenheder i 2023. Der kan blive en udfordring med at få 
økonomien til at hænge sammen i forhold til klubbens økonomi og 
brugerbetaling, så alternative muligheder for festens afholdelse 

 
 

 



bliver undersøgt. Bestyrelsen ønsker, at partnere bliver inviteret 
med til festen. Bestyrelsen fik også en oversigt over ideer til øvrige 
aktiviteter i jubilæumsåret. Der var enighed om, at der i 
jubilæumsåret skal være enkelte jubilæumsaktiviteter både på 
Store Skjold og Skjoldungen – men også at der ikke skal være så 
mange aktiviteter, at medlemmerne oplever, at det bliver sværere 
at få booke tider. 

8 
8.1 

 
 

8.2 
 

8.3 
 

8.4 
 

8.5 

 Opfølgning på igangværende projekter 

• Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste 
måneder. 

o Der bliver sammenlagt bolde op lørdag og søndag morgen i 
det omfang, det er relevant – dette gøres om fredagen af 
to frivillige på vegne af sekretariatet. 

• Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. 
o Byggeudvalget forhandler kontrakt med den valgte 

leverandør og er snart klar til underskrift. Der er fundet en 
løsning på nogle tekniske udfordringer, fx i forhold til 
brandkrav og der er stadig udsigt til, at byggeriet kan 
udføres inden for budgettet. Bestyrelsen sagde ok til at 
indgå kontrakt inden byggesagsbehandlingen er færdig i 
kommunen, da der er meget lille risiko for, at byggesagen 
ikke går igennem. 

o 50-års jubilæum – forberedelse Se punkt 7. 

• Dræning af driving range 
o Ikke aktuelt. 

• Åbning af Skjoldungen 
o Banen bliver åbnet 5. juli kl. 10, hvor alle medlemmer er 

velkomne. Inden da – kl. 9 – er der en banerundvisning for 
klubbens samarbejdspartnere, sponsorer på Skjoldungen, 
naboer og lignende. Dagen igennem serverer Restaurant 
Birdie pølser og øl/vand for alle, der spiller. 

 
 
 
 

HOP 
 
 
 
 
 
 
 

HOP 
 
 
 
 
 

HOP/K
MB 

 
 

9  Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) 

• Intet denne gang 

 
 

 

10  Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:  

• Næste møde: 25/8 – KMB inviterer et udvalg til at komme, 
sandsynligvis sponsorudvalget 

  

11  Eventuelt 

• CHB orienterede om, at projektet med et golfsimulator-hus har 
ændret sig, da firmaet bag er gået konkurs. Klubben er blevet 
tilbudt af leje/lease udstyr og pavillon for senere at købe det. 
Bestyrelsen mener, at dette tilbud ikke er attraktivt for RoGK og 
projektet skrinlægges derfor. 

• MJ orienterede om, at det projekt omkring brug af renset 
spildevand til vanding på golfbanen desværre ser ud til ikke at blive 
til noget, da forsyningsselskabet har trukket sig. Det var et forsøg, 
som både RoGK og DGU havde set frem til, da det kunne blive en 
løsning for mange andre klubber i Danmark 

  

 
Godkendt af bestyrelsen den 25. august 2022: 
 
 
__________________           __________________           __________________          ___________________ 
Kim Møller Behrend               Jens Krøis                                Flemming B. Nielsen              Mette Jessen 
Formand                                   Næstformand                         Kasserer 
 
 
 
__________________            __________________           __________________  
Jan B Kristiansen                      Annette Carlsson                    Claus Hede Barrett 



 


