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 Gyttegård den 29. august 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 24. august 2021. 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Kim Fisker (KF), Erik 
Enggaard (EE), Gert Skjønnemand (GS), Svend Erik Christensen (SEC) 
 
Referent: Andreas Jensen (AJ) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Mundtlige meddelelser fra formanden 
a. Positiv tilbagemelding fra Billund Kommune vedrørende et sponsorat for 2021 på 

100.000 kr. Aftalens indhold gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
b. Fairwayklipper udskiftes til ny og mere robust udgave. Leveres klar til næste sæson. 
c. Morten Møller ny golfmanager. Tiltræder 1.9.2021. 
d. Nyt varmesystem til klubhus på vej. Baseres på Luft til vand løsning, der både er 

billigere end nuværende olieopvarmning og en mere Grøn løsning. 
 

3. Status medlemmer 
Pr. 21. august har vi i alt 984 medlemmer. 780 fuldtidsmedlemmer, 86 flex, 6 par-3 bane og 
112 passive. Der er tilmeldt 47 prøvemedlemmer samt 8 junior- og 3 micro 
prøvemedlemmer. Af de 47 har 28 på nuværende tidspunkt taget imod tilbud om at blive 
fuldtidsmedlem i klubben og de indgår i de ovennævnte 780. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
Regnskabstal pr. 31. juli blev gennemgået og godkendt. Der har i regnskabsåret været et 
væsentligt merforbrug på baneomkostninger, der dog er kompenseret ved højere 
indtægter og besparelser på andre områder. Det forventes at det budgetterede årsresultat 
realiseres.  
 

5. Status de enkelte udvalg 
Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Banen står flot men flere greens er udfordret – især hul 9 og hul 16 med døde pletter. 
Forskellige reparationsmuligheder drøftet. Der var enighed om, at det vil være uheldigt at 
skulle etablere midlertidige greens for at så nyt græs, da vi er i højsæsonen for greenfee 
spillere. Greens forsøges repareret hvor det er muligt med græs fra andre områder. Der er 
sprøjtet med jern for at modvirke begyndende svampeangreb. Banekonsulent fra DGU 
kontaktes for rådgivning 
 
Der har været for lang en periode i år med oplæg på fairways. Klipning af fairways er nu 
forlænget tættere mod teesteder. 
Vi har en god bemanding af greenkeepere som vi skal passe godt på.  



 
 

Side 2 af 3 
 
 

Projektet med nye træer og rensning af søer, støttet af Jebsen Fonden, er sat på hold på 
grund af  Jebsens tragiske dødsfald. Projektet forventes genoptaget på et senere tidspunkt. 
 
Baneservice (BL). Kører - ingen bemærkninger 
 
Boldopsamling (BL). Der samles bolde op, men boldvasker er pt. gået i stykker og repareres 
hurtigst muligt. 
 
B&U (EE). Vellykket sommercamp afviklet. 
 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
Sponsorturnering afviklet fredag, den 17. august med 88 deltagere. God tilslutning og 
velafviklet turnering. 
Netværksgolf for Erhvervsklubberne i GFCNo.1., spilles på banen i Breinholdtgaard, den 23. 
august. 

 
Begynderudvalget (GS).  
Begynderhold 4 er startet op. Udfordring at få deltagerne med på de fastlagte møder med 
regelundervisning.  
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Årlig turnering udvælges fremover hvor vores lokale dommere kan opnå erfaring og bruge 
deres viden 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Næste turnering er Klubmesterskaber, der finder sted i weekenden 28-29 august.  
Turneringerne i år som en gennemgående GGK Cup har været med en lidt skuffende 
tilslutning. Måske har vores information om turneringerne ikke været tydelige nok. 
Gevinst i den gennemgående GGK Cup er spil med i Elite/AM turnering dagen før Hovborg 
Kro Open 2022. 
 
Eliten (KF).  
Succes for klubben i år. Eliteholdet i Santander Divisionen spiller med om DM på Falster i 
weekenden 11-12 september. 
Andet holdet i 3. division spiller oprykningsspil på Hvide Klit den 11. sep. og Senior 
Kvalifikations gruppen spiller om oprykning den 12. september på Århus Ådal. Damerne i 2. 
division blev en flot nr. 2 og var tæt på oprykning. 
 

6. Opfølgning strategiplan. Mødet om strategiplanen, der var planlagt til den 17. juni blev aflyst. 
Ny dato findes. 
 

7. Skriftlige forslag til behandling. Ingen forslag indkommet. 
 

8. Eventuelt 
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a. Efterårsklargøring planlægges til slutning af oktober. Forsøges fordelt over en 
fredag formiddag og en lørdag formiddag. Dato fastlægges sammen med ny golf 
manager. 

b. Klubben har 50 års jubilæum i 2024. Emner til jubilæumsudvalg overvejes – vigtigt 
at komme i gang i god tid. 

c. Donationer/gaver 2021 som betingelse for at søge kompensation for købsmoms. AJ 
skriver information til medlemmerne – både til mail udsendelse og til hjemmesiden. 

d. Møderække bestyrelsesmøder 
Mandag den 13/9 kl. 17.00 
Onsdag den 13/10 kl. 17.00 
Torsdag den 28/10 kl. 17.00 
Tirsdag den 16/11 kl. 17.00 – klar til GF 

e. Generalforsamling tirsdag, den 23/11 på Hovborg Kro. 
 
Mødet slut ca. kl. 19.30 


