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 Gyttegård den 25. april 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 19. april 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. Banen v. Teamkoordinator Christian Nicolajsen (CN) 
CN var inviteret til at deltage på bestyrelsesmødet og fortælle om banen. 
I vinterens løb er der udført mange forskellige opgaver på banen, som vi ”høster” frugterne 
af nu. Svær start på sæsonen med natte og morgenfrost. Når der er frost på greens SKAL 
der spilles til vintergreens. Bane og greens står efter årstiden rigtig godt. 
Den planlagte gødningsplan er startet op og nu venter vi på varme så der kan komme gang i 
græsset. 
På maskinsiden er vi godt med mht. prikker og arbejdskøretøjer. Men det skal forventes at 
vi i 2022 skal foretage investeringer i nye maskiner. Pt. står ny greenklipper samt ny traktor 
højest på ønskelisten. De endelige ønsker præsenteres i forbindelse med budgetønsker til 
2022. 
Endeligt har vi arbejdet meget med indretning af maskinhus, værksted og sikkerhed, så vi 
kan passe godt på os selv og hinanden. 
Mandskabet er top motiveret og klar til sæsonen. 
Bestyrelsen takkede CN for indlæg og roste CN og mandskabet for deres arbejde på banen. 
 

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

3. Mundtlige meddelelser fra formanden og forretningsfører 
a. Hjemmeside er kommet godt fra start. Fedback funktionen har medført over 100 

tilbagemeldinger. Primært konstruktive og positive tilbagemeldinger. 
Der foretages løbende tilretninger. 

b. Cafe åbner onsdag. 
c. TV skærme i foyer udskiftes. Den ene er ude af drift og den anden er ustabil. 
d. Kopimaskine, udskiftes til ny model og med en omkostningsreduktion på ca. kr. 

10.000,- pr. år 
e. Radiospots om prøvemedlemskab kører de næste 3 uger. 
f. Telefoni. TDC har meddelt at vores nuværende tlf. løsning (tråd) ophører ultimo 

december. Det betyder der skal findes anden løsning og vi skal forvente en 
omkostning til nye telefoner mm. på ca. tkr. 25,- 

g. JE har deltaget i dialogmøde om Destination Billund. 
h. Afventer fortsat tilbagemelding fra BK vedr. sponsorat 2021. 
i. HB og JE arbejder på et projekt om etablering af indendørstræningsfaciliteter. 
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4. Status medlemmer 

Pr. 14. april er der i alt 939 medlemmer. 734 fuldtidsmedlemmer, 86 flex, 6 par-3 bane 
og 113 passive. Der er pr. 14. april tilmeldt 21 prøvemedlemmer samt 1 junior- og 1 
microprøvemedlem. 

5. Status klubbens økonomi. 
Regnskabstal pr. 30. marts blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 

6. Status de enkelte udvalg 
Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Der er pt. plantet ca. 2600 ”meget små” træer på hullerne 10 til 16. Til efteråret 
opstartes udplantning af træer igen. 
BL roste greenkeeperne for deres arbejde og banens stand. 
 
Baneservice (BL). Intet nyt 
 
Boldopsamling (JE). Annoncering efter flere boldopsamlere har hjulpet. Mandag-
torsdag er nu besat.  
Der er fortsat brug for hjælp til opsamling som følger: 

a. torsdag aften el. fredag morgen 
b. fredag aften el. lørdag morgen 
c. lørdag aften el. søndag morgen. 

Kan du hjælpe, så kontakt Jens i sekretariatet på tlf. 30912382. 
 
B&U (EE).  
Der er kommet flere medlemmer til udvalget som nu består af 5 - Ditte, Maja, Lise, Tom 
og Karin. 
 
Distriktsmøde i Juniordistrikt2 i marts. Karin deltog. Intet større at berette herfra. Meget 
fokus fra DGU vedr. rekruttering og fastholdelse af børn og unge.  
 
Træning er opstartet i uge 15 med børne- og ungdomshold alle ugens hverdage. 6 
træningshold i alt, heraf 1 mikro. 
Der er lavet et opslag til træningshold som reklame og dette er annonceret på 
Gyttegårds Facebook side. 
Nyt i 2021: Pigehold om mandagen 
Nyt i 2021: overgang fra mikro til juniorhold -> juniortræning er tilbudt fra 8 år (årgang 
2013) for at mindske forskellen ved mikrotræning. De to yngste årgange af juniorer 
(2012-2013) får tilbud om at de må være begge steder, altså både mikro og juniorhold. 
8 Ungdomstrænere er uddannet i løbet af marts vhja Fredrik og DGU til at varetage 
hold, så Fredrik kan få større fokus på udvikling af etablerede spillere. 
Spillerbevis er opdateret for både mikro og junior. 
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Aktiviteter. 
Fredagsgolf er startet fredag uge 15 og er planlagt med udvalgte datoer for hele 
sæsonen. 
I forbindelse med fredagsgolf er der taget kontakt til Kolding Golf Klub hvor vi har aftalt 
klubbesøg. (de besøger os en fredag og vi besøger dem en fredag og vi spiller 
fredagsmatch sammen). 
Sommercamps dato er fastlagt 6-8 august 
Regelundervisning er endnu ikke fastlagt.  
Sjov Sommergolf er fastlagt og besked sendt til Billund Kommune vedr. deres folder 
med sommeraktiviteter. 
 
Turneringer 
Juniorholdturnering: To hold tilmeldt (U16A samt U16 Mesterrække) 
Danmarksturneringens Ungdomsrække: To hold tilmeldt 
D-Tour i Juniordistrikt2: første runde spilles i den kommende weekend 
 
Budget 
Ingen bemærkninger 
 
Øvrigt 
Nyt udstyr til Micro og junior til brug for udlån er undervejs. 
Klubtøj med nyt logo fra Vestjysk Bank er i trykken og snart klar til salg fra shoppen. 
Skilte på Motorikområde til de forskellige træningsstationer er under forberedelse og 
sættes op lige så snart de er klar. 
 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
GCC havde opstart mandag den 12. april med 23 deltagere. 

 
Begynderudvalget (GS).  
17 nye er opstartet på begynderhold 1. 
Begynderudvalget har fået undervisning af Fredrik i hvordan han gennemfører sin 
undervisning.  
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Det kører stille og roligt. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Åbningsturneringen med Wine N´ Fun – Grindsted som sponsor havde 100 deltagere. En 
god start på sæsonen. 
Hovborg Kro Open spilles den 1-2 maj.  
Afvikling af en Elite/Am turnering fredagen op til turneringen planlægges gennemført i 
2022. 
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Eliten (KF).  
Træningsweekend i Himmerland med deltagelse af 25 spillere har været socialt godt for 
holdet. Selvom vejret drillede blev der trænet og spillet en masse golf. 
Tøj til eliteholdene er på vej. 
 

7. Opfølgning strategiplan. Intet nyt. 
 

8. Skriftlige forslag til behandling. Ingen forslag indkommet. 
 

9. Eventuelt 
Møderække bestyrelsesmøder: 
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. 19.00 


