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Dagsorden ved bestyrelsesmøde den 16.09.2020 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Mogens, Uffe, Marianne, Steve 

og Regnar 

Afbud: Erik, Carl  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Ref. fra mødet 05/08-2020 blev underskrevet. 

Forretningsorden underskrives på næste møde. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe gav en kort orientering om følgende: 

Baneejernes salgsplaner. Umiddelbart er der ikke udsigt 

til ændringer ift. DGC og brugeraftalen er forlænget til og 

med 31/12-2021. DGA (ejerne) har opgaven med at 

fremlægge et oplæg til ny aftale o. september 2021. 

 

DGU har afholdt repræsentantskabsmøde, hvor Birthe og 

Erling deltog. God stemning ikke mindst i lyset af en 

betydelig medlemsfremgang i golfsporten.   

 

Årets frivilligmatch afholdes 17/10. Mogens er i gang med 

at indsamle navne på frivillige der skal inviteres.  

Mogens/Carl håndterer turneringen i Golfbox. Erling tager 

sig af forplejning og præmier. 

 

Danmark Leve! kampagnen har ikke været noget 

tilløbsstykke. Der er 8 tilmeldte. 

 

Medlemssituationen er pt. Ok, forstået således at der er 

flere indmeldte en der er udmeldte for året. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Uffe og Steve orienterede. Der arbejdes aktuelt på at få 

slået roughen, og derigennem udtynde den over de 

næste år. Det undersøges om der kunne findes en 

grønthøster, der var værd at købe.  

Bunkers – mangler ikke sand men fordelingen er ikke 

god. Her er der en opgave der skal håndteres. 

 

Birthe og Uffe har haft et godt møde med naboerne. De 

har nu selv opsat et hegn ind mod Hul 19. Vi skal skilte 

tydeligere med at det er forbudt at hente bolde på 

naboens mark. Der er opsat skilte på tee stederne, men 

der vil blive skiltet yderligere langs skellet.  

 

Det tilstræbes at hullerne på 9 huls banen flyttes 2 gange 

om ugen.  

Det planlægges at fjerne de gamle broer på hullerne 8 og 

26 i løbet af dette efterår. 
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Greens proppes 7. – 8. oktober. Her vil der blive brug for 

et hjælperteam til at fjerne det overflødige materiale. 

 

Det nye greenområde på hul 15 er eftersået og derfor  

afspærret, hvorfor der er etableret dropzone på back tee 

på hul 16. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Pt. ser budgettet fint ud selvom der er udsigt til at en 

enkelt sponsor opsiger sponsoratet. Erhvervsnetværk 

kører fint, og de ikke afholdte møder betyder en 

besparelse, der ikke er ønsket refunderet af netværkets 

medlemmer. Dette betyder et overskud ift. netværket. 

   

Juniorudvalg  

 

 

På papiret er der 30 juniorer, men fremmødet om 

søndagen er skuffende. Det gør det svært at etablere et 

egentligt juniorarbejde. Vi bør/vil kontakte DGU for evt. 

assistance og inspiration til at få liv i juniorarbejdet. 

Steve kontakter DGU. 

 

Sportsudvalg  

 

 

Aage har ønsket at stoppe som ansvarlig ift. Regionsgolf. 

Lars Jessen overtager og bliver ny koordinator. 

Bunkerholdet er sat i gang og Jørn styrer planlægningen. 

Der afholdes møde d. 10/10 for alle deltagere i 

danmarksturneringstruppen. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Der afholdes sæsonafslutning d. 10/10. Året har budt på 

60 – 70 begyndere. Mogens deltog i DGUs kursus om 

begynderarbejde i klubben og har fået inspirerende input 

herfra. Steve opfordrede til at vi husker at reklamere for 

regelundervisningen hver anden lørdag 12:30. Udvalget 

holder møde på mandag. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

IAB. Forventes at genoptage arbejdet næste forår, 

herunder genstarte en ny Funnel First kampagne o. april 

2021. 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

Har haft en travl periode hvor der er afholdt såvel DM 

Midage, SuperBrugsen Asnæs 2020 som klubmesterska-

berne i slagspil. 

Næste opgave er klubmesterskaberne i hulspil 19/20 

september. Traditionen tro vil der så søndag eftermiddag 

være samlet præmieoverrækkelse for alle klubmestre 

2020. 

  

Eventudvalg  

 

En evt. julefrokost afventer hvad Covid19 restriktionerne 

tillader. 
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E. Meddelelser  Vi har søgt SEAS-NVEs fond om et beløb til endnu et 

tordenskur. Undersøger om vi også kunne søge midler 

hos Sparekassen Sjælland. 

 

F. Økonomi og regnskab  Alt i alt ser klubbens økonomi fornuftig ud pt. 

 

 

Evt. 

 

 

 

Tømningsteam til at varetage papirkurverne på toiletterne 

i stuen søges etableret fra start af sæson 2021. 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03/11-2020 kl. 18:30 i klubhuset 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


