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 Gyttegård den 17. maj 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 11. maj 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) 
 
Referent: Jens Elvang (JE) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Mundtlige meddelelser fra formanden og forretningsfører 
a. Indendørs træningsfaciliteter. Skitsetegning og økonomi blev præsenteret for 

projektet. Der sendes ansøgning på projektet til Billund Kommune.  
b. Afventer fortsat tilbagemelding fra BK vedr. sponsorat 2021. 
c. Zero-turn klipper til klipning af græs mellem træer er bestilt. Finansieres via 

eksisterende leasingaftale. 
d. Fairwayklipper har fortsat mange nedbrud. Der er kontakt til leverandør vedr. dette. 
e. DGU-repræsentantskabsmøde lørdag d. 26. juni på Comwell i Middelfart. 
f. Vi har fra Arbejdstilsynet fået besked om at vi nu er mere end 10 ansatte og derfor skal 

etablere den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation – AMO. 
g. Billund Kommune har anmodet om indstillinger til de forskellige priser der hvert år 

uddeles. Deadline er 30. maj. 
 

3. Status medlemmer 
Pr. 7. maj er der i alt 954 medlemmer. 750 fuldtidsmedlemmer, 86 flex, 6 par-3 bane og 
112 passive. Der er tilmeldt 35 prøvemedlemmer samt 2 junior- og 2 micro prøve-
medlemmer. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
Regnskabstal pr. 30. april blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Status de enkelte udvalg 
Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Banen står flot og særligt greens får mange ”roser”. 
Flere teesteder er udfordret på græs efter en lang periode uden vækst og stort slid. 
Udbedring af disse opstartes snarest. 
Bunkers er efterfyldt med sand. 
Det skal vurderes om der skal etableres en sti fra P-pladsen ned gennem ”lege-området” til 
driving range. EE vender dette med B&U og vender tilbage til BL. 
 
Baneservice (BL). Der er behov for flere hjælpere til baneservice. BL sender skriv om hvad 
”jobbet” omfatter til hjemmesiden og nyhedsmail. 
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Boldopsamling (JE). Der samles bolde op. Nye på holdet er oplært i kørsel 
med traktor mm. 
 
B&U (EE). Intet nyt! 
 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
GCC afviklede 2. runde GCC golf med deltagelse af 28 spiller. 
Netværksgolf for Erhvervsklubberne i GFCNo.1., der i år spilles på banen i Breinholdtgaard, 
er grundet COVID-19 flytte til den 23. august. 

 
Begynderudvalget (GS).  
Begynderhold 1 og 2 er kommet godt fra start. Der trænes og spilles flittigt. 
Vores træner Fredrik Johnsson gør et godt arbejde med at lære de nye op i golfsving og 
teknik.  
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Efter Hovborg Kro Open er blevet en del af DGU´s eliteturneringer – hvor DGU sender 
dommere, mangler vores lokale dommere udfordringer. Det er derfor et ønske, at der 
tages initiativ til en turnering hvor vores lokale dommere kan bruge deres viden. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Næste klubturnering er 2. afdeling af GGK Cup som afvikles den 12. juni. 
Vedr. Regionsgolf har holdene i år gjort et stort arbejde med at aftale spilletider, hvor der 
historisk er mindre belægning på banen. Tiltaget skal evalueres. 
 
Eliten (KF).  
Efter første turneringsweekend er der godt humør og god stemning på holdene. 
Der trænes flittigt på alle hold. 
 

6. Opfølgning strategiplan. Intet nyt. 
 

7. Skriftlige forslag til behandling. Ingen forslag indkommet. 
 

8. Eventuelt 
a. Møderække bestyrelsesmøder 

Torsdag den 17/6 kl. 17.00 
Tirsdag den 24/8 kl. 17.00 

b. Reception for Cafeen afventer at restriktionerne vedr. COVID-19 lempes yderligere. 
c. Hjemmeside: der er et stort ønske om at turneringsoversigten kan vises på 

listeform uden billeder. JE vender med webmaster. 
 
Mødet slut ca. kl. 19.00 


