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Referat af bestyrelsesmøde den 06-03-2018 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Britt, Søren og Regnar. Carl 

tilsluttede sig mødet efter et kvarter. 

Afbud:  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra mødet 06/02-2018 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om årets generalforsamling: 

a. indkaldelsen er klar til udsendelse i indevæ-

rende uge.  

b. Regnskabet er under færdiggørelse og er næs-

ten klart. En enkelt overført post på kr. 92.000, 

vedr. depositum til bag-skabe, giver anledning 

til undren og ingen ved tilsyneladende hvad 

dette drejer sig om. Det undersøges og vi tager 

det op på generalforsamlingen.  

c. Bestyrelsen vil, i overensstemmelse med 

Preben Senniksen, foreslå denne som dirigent. 

d. Klubbens juniorer vil sælge juniorsupport mær-

ker ved generalforsamlingen. Steve producerer 

nye indstiksmærker til eksisterende support-

mærker ligesom vi skal have produceret nye af 

de dannebrogssmykkede ”hoved-mærker”. 

e. Vi sørger for kaffe til de fremmødte. 

2. Tordenskure (shelters): Grundet skurenes størrelsen 

skulle det ikke være nødvendigt at søge kommunen. 

Leo arbejder videre med Bjørnkjær for at finde en 

løsning. Finansieringsforslag: fonde (Nordea, SEAS-

NVE, o.l.), ”krudtpenge”. 

3. Vi vil igen i år tilbyde eksisterende 9 huls medlemmer 

en attraktiv opgradering af deres medlemskab. 

4. Der har sammen med de øvrige golfklubber været 

afholdt et godt uformelt møde med kommunaldirektø-

ren. Fokus hos kommunen er dog lige pt. budget 

2019. Leo og økonomiudvalget arbejder videre med 

opgaven. 

5. Børnehjælpsdagen: da der ikke er andre der sælgere i 

området arbejder vi videre med dette. Leo og Erling 

er på opgaven.  

6. Leo og Erling har holdt møde m. Flemming Nielsen, og 

aftalt at Sportsudvalget (eliten) i samarbejde m. 

sponsorudvalget kan gå ud og søge tøj-sponsorer. Der 

vil samtidig være en vis egenbetaling hvorved tøjet 

bliver spillerens eget efter sæsonafslutning.  

 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

 

 

De genanvendte støbejernsskilte færdiggøres snarest.  
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Pt. er der grundet vintervejret usikkerhed om hvornår 

banen åbnes - forhåbentlig er det muligt ifm. åbnings-

turneringen.  

Intermediatebanen hedder fremover 9 hullers banen. 

 

Sponsorudvalg Erhvervsnetværket afholder møde i morgen m. 30 til-

meldte deltagere. Samme netværk har nu 36 betalende 

deltagere. 

13/6 afholdes aftenmøde m. golf.                                                    

 

Juniorudvalg Har afholdt møde m. Steve og aftalt træning. Påtænker at 

investere i et DGU juniorhjælperkursus. Kunne kombine-

res med tilsvarende DGU begynderhjælperkursus. Forslag 

om at kontakte Sparekassen Sjælland om tilskud til dette.  

Ønske om at kunne indkøbe halve juniorsæt i tre størrel-

ser. Der skal fremsendes ansøgning til bestyrelsen.  

Ca. 20 juniorer pt., der nu kontaktes om den kommende 

sæson.  

Sæsonstart 22/4 (Golfens dag) – budget fremsendes 

inden.  

 

Sports (Elite) udvalg   Udvalget er ansvarlig for såvel elitearbejdet som regions-

golfen. 

Budget udarbejdet, hvoraf enkelte poster ikke umiddel-

bart kan imødekommes.  

Der arbejdes på et årshjul. 

 

Begynderudvalg   Hjemmeside opdateret.  

Der er nu 3 mentorer på hver af de fem opstarter.  

Fokus på at prøvemedlemmerne bliver ”rigtige” medlem-

mer og en del af klubbens sociale liv.  

Der er udarbejdet en folder til uddeling til alle prøvemed-

lemmer. 

 

Restaurantudvalg 

  

Aftale med restaurant/Henrik er på plads for 2018.  

Restauranten åbner d. 16/3. 

 

Hjemmeside 

  

Steve beder alle om at tjekke indholdet på hjemmesiden 

og melde tilbage med evt. ændringsønsker.  

Members Lounge omdøbes til Medlemmer.  

 

Turneringsudvalg 

  

Turneringskalender og de tilhørende sponsoraftaler er nu 

på plads. Golfbox er opdateret med årets turneringer. 

 

Event udvalg 

  

Der pusles med forskellige tiltag/forslag såsom: 

• Hole-in-one konkurrence på Hul 9 på 9 hulsbanen 

m. grill. 

• Par 3 bane Open.  

• Hole-in-one præmie for greenfee gæster ifm. en 

alm. runde mod forud ekstrabetaling inden runden 

på fx kr. 50. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  
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Dagsorden:  

F. Økonomi og regnskab  Årsregnskabet for 2017 kommer i indeværende uge. 

  

Evt. 

 

 

 

Steve har udarbejdet en flyer/brochure der skal trykkes 

og være færdig inden Svinninge messen.  

Endvidere er der udarbejdet en helsides annonce til 

Golfavisen. Planlagt fælles annoncering m. restauranten. 

Der vil ligeledes komme annoncering på klubbens face-

book side. 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 20-03-2018 

Ref. RJ 

25-03-2018 kl. 10:00 Generalforsamling og konstituering 

17-04-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 

 

  

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Salg af lodsedler til Børnehjælpsdagen Leo/Erling  I gang 

2 Tordenskure - opfølgning Leo  I gang 

3 Kontakt til kommune – opfølgning Leo  I gang 

4 Indstiksmærker til juniorsupport 2018 Steve 24/03  

5     

 


