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 Gyttegård den 29. marts 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 16. marts 2021. 

Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Kim Fisker (KF), Erik 
Enggaard (EE), Gert Skjønnemand (GS), Svend Erik Christensen (SEC)og Jens Elvang (JE) 

BL, SEC og AJ deltog virtuelt 

Referent: Jens Elvang (JE) 

1. Hjemmeside v. Webmaster Lars Dahl Jensen (LD) 
LD gav en gennemgang og status på ny hjemmeside, herunder tankerne bag strukturen. 
Der gennemføres oplæring i oprettelse af nyheder mm. af klubber i klubben, udvalg og 
personale. LD forestår dette. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde. 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Mundtlige meddelelser fra formanden og forretningsfører 
a. DGU-repræsentantskabsmøde er planlagt til lørdag den 17. april på Comwell 

Middelfart.  
b. Vi har lavet et samarbejde med ”Mein Golfklub” i Tyskland – en samarbejdspartner 

hvor fuldtidsmedlemmer af GGK for 29euro pr. år kan tilkøbe mulighed for at spille 
baner i Tyskland med 20-50% rabat på greenfee. Info udsendes snarest.  

c. Der er indkøbt nye spritdispensere til foyer samt desinficerings maskine. 
d. Regionsgolfhold har forsøgt at finde alternative spilledage til mandage i 

forårsperioden. Enkelte kampe er flyttet. 
e. Cafe. Åbning afventer info fra regeringen. 
f. Golfshop. Åbner til påske. 
g. Ny kaffemaskine er klar i foyer. 
h. Personale: Mikkel er opstartet som greenkeeper og er faldet godt til.  

Søren er opstartet i skoleforløb med én dag pr. uge. Vi arbejder på at styrke 
skoleforløbet ved hjælp af frivillig lærerhjælp til Søren. 
 

4. Status medlemmer 

Pr. 9. marts er der i alt 924 medlemmer. 718 fuldtidsmedlemmer, 86 flex, 5 par-3 bane 
og 115 passive. Der er pr. 9. marts tilmeldt 5 prøvemedlemmer. 

 

5. Status klubbens økonomi. 
Regnskabstal pr. 28.  februar blev gennemgået. 
Fra DIF/DGI er vi bedt om en opgørelse af realiserede tab ifbm. Covid-19 og 
tilbagebetale evt. for meget udbetalt støtte.  
I konsekvens heraf skal vi tilbagebetale ca. tkr. 66,- 
Gennemgang af regnskabstal godkendt uden bemærkninger. 
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6. Status de enkelte udvalg 
Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Greenkeeperne har nået mange opgaver i løbet af vinteren og der er stor ros for 
veludført arbejde. En stor tak til de mange frivillige som har hjulpet til med propning af 
greens og renovering af bunkers samt andre opgaver i løbet af vinteren. 
Banen har været lukket for spil til sommergreens (men med spil til vintergreens) i en 
længere periode i vinteren.  Årsagen hertil er ganske enkelt at spil til sommergreens i 
perioder med frost, sne og tø vil skade greens. 
Spil til sommergreens er igen muligt men fortsat med spil fra provisoriske teesteder. 
Baneudvalget vil se på muligheden for evt. alternativt vinterhulforløb med 6 eller 9 
huller til vinteren 21/22. 
Teestedet på hul 17 skal sikres med endnu flere træer, så eventuelle vildfarne bolde 
”fanges” i træerne. 
Vi oplever at skovens gæster benytter golfbanen som p-plads – venstre side ved 17. 
green. I konsekvens heraf etableres jordvold til venstre for 17. green.   
På Driving Range arbejdes på etablering af target-greens. 
 
Beplantningsprojekt.  
Via Jebsen Fonden er der lavet en aftale om beplantning af ca. 8000 stk. træer - gamle 
danske arter, som udmærker sig ved at have blomster, frugt og bær - på banen. 
Områder for beplantning er ved at blive forberedt. Jebsen Fonden vil også gerne 
medvirke til oprensning af enkelte af vore søer. Oprensning kræver godkendelse af 
Billund Kommune, da vore søer er §3 områder. Vi håber at kunne rense søer op i 
efteråret 2021. 
Ovenstående har en mindre omkostning for klubben. 
Billund Kommune er meget begejstret for projektet og vil gerne arbejde med noget 
naturformidling, så vi kan få endnu flere gæster til Gyttegård. 
BL gennemgik områderne for beplantningen. 
 
Greenkeeperstaben består i år af: 

• Christian Nicolajsen – teamkoordinator  

• Mikkel Skovhus – greenkeeper (I perioden 8. marts til ultimo november) 

• Martin Søgaard – mekaniker  

• Bjarne Jensen – banemedhjælper (I perioden 6. april til ultimo oktober) 

• Stefan Mørkholt – banemedhjælper/vicevært (flexjob) 

• Søren Holt – praktikant  

• Svend Kamp – banemedhjælper (timebasis, efter behov) 

• Ole Dahl – banemedhjælper (timebasis, efter behov) 
 
Baneservice (BL). Intet nyt 
 
Boldopsamling (JE). Når der igen kommer vand på anlægget, opstarter boldopsamling. 
Der er til kommende sæson frafald af boldopsamlere som gennem mange år har ydet en 
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kæmpe indsats. Tak til alle jer for indsatsen gennem årene. 
Vi har derfor brug for at få tilført nye kræfter til holdet af boldopsamlere.   
Kan du afse ca. 1 time én gang pr. uge og har du lyst at hjælpe til, så kontakt Jens i 
Sekretariatet. 
 
B&U (EE). Udvalget er meget glade for det øgede budget i 2021. Der er kommet flere 
udvalgsmedlemmer til udvalget. Der arbejdes i skrivende stund på planlægning af 
kommende sæson.  
 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
Der er kommet nye sponsorer til og det er glædeligt at byde velkommen til  

• Capco Golf som dels har tegnet reklame på teestedskiltet på hul 6 samt tegnet 
medlemskab af Gyttegård Company Club (GCC). 

• Pure & Care og Magion er blevet medlem af Gyttegård Company Club. 

• Den Jyske Sparekasse skifter navn til VestjyskBank og fortsætter som sponsor for 
B&U samt medlem af GCC. 

• Aftalerne med Q8 og Sun-Air er forlænget. 

• Wine N´ Fun Grindsted er blevet sponsor for klubbens åbningsturnering. 
 

Begynderudvalget (GS).  
Der arbejdes i udvalget med planlægning af introduktion og oplæring af 
prøvemedlemmer. Der er udarbejdet infohæfte til de nye med div. informationer. 
Juniorer der deltager i begynderturneringerne og som har et hcp. på 36 eller mere 
spiller fra blå tee. 
Der blev forespurgt på begynderintroduktion om fredagen til forældre til microgolfere. 
Som udgangspunkt skal forældre deltage i planlagte begynderforløb, men der kan 
udstedes et særligt par-3 bane kørekort til forældre til microgolfere.  
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Afmærkning af områder hvor der plantes nye træer sker med blå pæle med grøn top. 
(område med spilleforbud!). Alle områder skal mærkes tydeligt. Hardy Sørensen 
foretager opsætning af disse pæle. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Som nyt tiltag i 2021 er det lavet en gennemgående turnering (GGK Cup) bestående af 5 
turneringer hvor opnåede resultater tæller med i ”kampen” om at deltage i GGK Cup 
finalen. 
Åbningsturneringen som i år sponsoreres af Wine N´ Fun – Grindsted spilles søndag den 
11. april. 
Turneringsprogrammet for 2021 er tilgængeligt på hjemmesiden og i Golfbox. 
 
Eliten (KF).  
Stor tilfredshed med det øgede budget for 2021. Det betyder bl.a. at indsatsen for at 
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dygtiggøre klubbens unge talenter kan intensiveres. 
Elitespillerne tager på træningslejr i Himmerland fra den 8. april til den 11. april. Pt. er 
24 spillere tilmeldt. Desværre afvikles åbningsturneringen i samme weekend. Vi skal 
fremadrettet planlægge så der ikke er sammenfald. 
Eliteholdenes tøj er langt om længe på plads og bestilt. 
Nye hold i Danmarksturneringen er ét seniorhold samt to juniorhold. 
 

7. Opfølgning strategiplan. Intet nyt. 
 

8. Skriftlige forslag til behandling. Ingen forslag indkommet. 
 

9. Status baneomlægning. 
Dette punkt udgår fremadrettet, da baneomlægningen er afsluttet. 
 

10. Eventuelt 
Møderække bestyrelsesmøder: 
Mandag den 19/4 kl. 17.00 
Tirsdag den 11/5 kl. 17.00 
Torsdag den 17/6 kl. 17.00 
Tirsdag den 24/8 kl. 17.00 
 
 

 
Mødet slut ca. kl. 20.00 


