
Referat, bestyrelsesmøde den 23/2 - 2023 kl. 17:30, RoGK 
 

Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB)  

 Jens Krøis (JK) Afbud  

 Flemming B. Nielsen (FBN) Digital 

 Mette Jessen (MJ)  

 Annette Carlsson (AC)  

 Claus Hede Barrett (CHB) Udtrådt 

 Jan B Kristiansen (JBK)  

 Jesper Wedersøe (JSW)  

Referent: JSW  

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
18:00 

Godkendelse af dagsorden 

• OK 

 
KMB 

 

2  Underskrive sidste referat  

• OK 

 
JSW 

 

3  Budgetopfølgning 

• Revision er rykket til onsdag d. 1. marts gr. travlhed hos revisor. 
Udkast til årsrapport fremsendes snarest muligt. 

• Budget 2023 blev gennemgået og justeret, så det er klar til 
præsentation på GF.  

• Kr. 300.000 er afsat til Jubi-aktiviteter, hvilket ikke har været med 
tidligere. Konto 2413 (Specielle arrangementer) benyttes her. 

• Greenfeepriser forhøjes og får ny struktur - indtægt justeres jf. 

• Momsrefusion budgetteres til kr. 200.000. 

 
JSW 

 

4  Punkter til beslutning fra sekretariatet 

• Sekretariatet vil i forårssæsonen forsøgsvist holde længe åbent om 
mandagen samt medlemsservice tors/fre/lør 9-13. 

• Det nye indtjekningssystem er forsinket og forventes leveret 
medio april. Installering/træning er planlagt til uge 15-16. 
Eksisterende indtjekning flyttes til det nye indgangsparti snarest 
muligt, og bibeholdes til det nye system er installeret. 
 

 
JSW 

 

 

5  Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK 

• En gruppe af formiddagsgolferne har fremsendt ønske om at 
komme retur på Store Skjold. Som tidligere besluttet flyttes ingen 
grupperinger mellem banerne, før vi kan se den fulde effekt af 
åbningen af Skjoldungen. Formiddagsgolferne inviteres til 
afklarende møde. 
 

 
JSW 

 

 

6 
 

 Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) 

• Medlem Lars T. Larsen har fremsendt ønske om fremstilling af 
forslag om begrænsning af fortrinsretter på GF. Emnet hører til 
under drift, ikke vedtægter, og behandles derfor af daglig leder, 
som snarest indkalder til afklarende møde.   

• Niels Træden er opstillet som bestyrelseskandidat, og han vil i nær 
fremtid blive kontaktet af bestyrelsen for en uformel snak om 
baggrund, begrundelse og tanker om bestyrelsesindsats. 

• Emner til ”Årets Ildsjæl” blev drøftet. 
 

 
 

 

7 
 

 Emne iht. Årshjul - Generalforsamling 2023-03-23 
I forbindelse med den forestående generalforsamling den 23/3 blev 
”to do” listen gennemgået som det fremgår af nedenstående: 

• GF afholdes i klubhuset (Max 150 deltagere). 

• Tilmelding på hjemmeside senest en uge før. 

• Invitationer udsendes efter vedtægterne. 

• JSW indkalder (koordineres med Rune / KMB) ca. 6/3-23. 

  



• Beretning fra bestyrelse og udvalg. 
o HOP minder udvalgsformænd om at fremsende skriftlig 

beretning 
o KMB skriver bestyrelsens beretning 
o Alle forbereder et kort indlæg til GF om eget resort 
o Input til ønskede slides til JSW 

• Valg af revisor på agenda, JSW 

• JSW udarbejder PPT. Sender format rundt. 

• KMB, AC, JBK og JK er på valg og der skal findes en afløser for CHB. 

• Evt. suppleanter. 

• Restauranten adviseres om øl/vand/kaffe. 

• Bestyrelsen mødes 23/3 kl. 17:30 til spisning (smørrebrød i 
mødelokalet. 

• Konstitueringsmøde afholdes i umiddelbar forlængelse af GF. 
 

8 
8.1 

 
8.2 

 
 

8.3 
 
 
 

8.4 
 
 

8.5 
 

8.6 
8.7 

 

 Opfølgning på igangværende projekter 

• Prisstigningen på 2% for 2023-kontingentet halter gevaldigt efter 
virkeligheden på ca. 10%. Rune Tarnø har været vedtægterne 
igennem, og bekræftet at bestyrelsen uden godkendelse fra GF kan 
beslutte evt. stigninger i løbet af en sæson. Det blev besluttet at 
fremsætte forslag på GF om at 2. rate for Junior, Ungsenior, Fuldtid 
og SeniorFlex pålægges 4%. Dette giver ekstra kr. 315.000 i 
indtægt. 

• Det blev besluttet at sætte greenfee-priserne op og samtidig 
indføre differentierede priser, som i højere grad afspejler presset 
på banen. Priser/kategorier forventes klar medio marts. 

• Tal for belægning på Store Skjold blev gennemgået, og viser 
følgende: 
I hverdagene er 80% af tiderne booket i tidsrummet 8:00-13:00, i 
weekend/Helligdage er det 87%. Med en udnyttelsesgrad på hhv. 
54% i hverdagene og 67% i weekend/Helligdage, er der dog stor 
mulighed for at optimere/frigive teetider, hvis medlemmer så at 
sige vil ”rykke sammen i bussen” og fylde tiderne ud. Det vil 
desuden give et bedre flow i spillet. Der kigges ikke ind i 
sammenlægning af bolde i første halvår af sæsonen 
(weekend/helligdage), men hvis tallene viser samme tendens 
ultimo juni, overvejes det afprøvet i efterårssæsonen. 

• Ombygningen af klubhuset er så godt som gennemført, og tilbage 
venter blot indretning og endelig ibrugtagning. Dette forventes at 
være på plads i den sidste halvdel af marts. 

• Med blot lidt over en måned til klubbens 50-års jubilæum, går de 
forskellige aktiviteter nu ind i den afsluttende fase. Der er grønne 
lamper fra alle involverede, og festen d. 15. april får løbende nye 
deltagere. 

• Revidering af investeringsoversigt udskudt til møde d. 27/4- 23 
  

 
 

JSW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMB 

 
 

9  Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) 

• Ingen 

 
 

 

10  Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:  

• Næste møde: Torsdag d. 23. marts kl. 17:30, derefter GF 

• Tema: GF 
 

 
 
 

 

11  Eventuelt 

• Niklas Krogh Fischer har accepteret jobtilbud fra Mølleåens GK, 
hvor han tiltræder 1. april 2023. Det er på sin plads at sige Nicklas 
tak for mange gode år og ønske ham al muligt held og lykke med 
sin nye udfordring. Som erstatning for Niklas har RoGK ansat 
Morten Andersen, nu tidligere greenkeeper i Frederikssund GK.  

 
 

 



Ud over at være en kompetent og erfaren greenkeeper, har 
Morten en uddannelse som anlægsgartner i bagagen, og vi glæder 
os til at byde ham velkommen i nær fremtid. 
 

 


