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 Gyttegård den 14. september 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 13. september 2021. 
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Erik Enggaard (EE), Kim 
Fisker (KF), Gert Skjønnemand (GS), Svend Erik Christensen (SEC) og Morten Møller (MM) 
EE, GS og SEC deltog kun på en del af mødet. 
 
Referent: Morten Møller (MM) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 
 

a: Varmepumpe er bestilt og installeres i december 2021. 
 
b: Heidi og Torben i cafeen har sølvbryllup 21. september.  
 
c: Golfspilleren i centrum genoptages og sendes ud første gang i løbet af efteråret.  
 
d: De frivillige inviteres til matchen d. 2. oktober. MM sender reminder ud i uge 38. 
 
e: I proshoppen er der bestilt nye varer til sæsonen 2022. Bland leverandørerne er: Under 
Armour, Adidas, Daily Sports, Röhnisch, Foot Joy og Wilson.  
 
f: Generalforsamlingen afholdes d. 23. november 2021 på Hovborg Kro.  
 
g: MM er på ferie fra d. 8. oktober til d. 7. november. Ulla G. Sørensen og Hardy Sørensen 
passer sekretariatet i perioden.  
 
h: AJ besøger alle klubber-i-klubben i løbet af de næste par uger, for at fortælle om 
bevæggrunden for vigtigheden af de donationer som vore medlemmer giver.  
 

3. Status medlemmer 
Pr. 3. september 2021 var der i alt 986 medlemmer. 782 fuldtidsmedlemmer, 86 flex, 6 par-
3 bane og 112 passive. Der er tilmeldt 47 prøvemedlemmer samt 8 junior- og 3 micro 
prøve-medlemmer. 
 
 
 

4. Status klubbens økonomi. 
Regnskabstal pr. 31. august blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 
 



 

 

Side 2 af 3 

 

 

5. Status de enkelte udvalg 
 

Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Der har været spillet rigtig mange runder golf på banen, hvilket betyder en del slitage. 
Greens vil i fremtiden få lidt hvile og ikke blive klippet så meget.  
 
Baneservice (BL) 
Intet nyt. 
 
Boldopsamling (MM) 
 Der er kommet en ny motor i boldvaskeren, så den igen fungerer.  
 
B&U (EE).  
Intet nyt. 

 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
 Intet nyt. 

 
Begynderudvalget (GS).  
Udvalget kigger efter nye medlemmer 
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Intet nyt. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Den 19/9 er der klubturnering GGK Cup 5. afdeling 
Den 25/9 er der begynderturnering 
Den 2/10 er der Udvalgsturnering for de frivillige 
Den 10/10 er der finale i GGK Cup 
Den 31/10 er der afslutningsturnering 
 
Eliten (KF).  
1. holdet sluttede sæsonen af med en 4. plads ved DM finalespillet på Falster. 
2. holdet tabte desværre oprykningskampen mod Vejle og forbliver i 3. division 
Dameholdet forbliver i 2. division 
Seniorerne vandt oprykningsspillet og rykker op i 3. division 
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6. Opfølgning strategiplan. 
 Intet nyt. 
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 
 

8. Eventuelt 
a. Bestyrelsestur d. 18. & 19. september 

 
 

b. Næste bestyrelsesmøde d. 13. oktober  
 

c. Der skal oprettes et Jubilæumsudvalg i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 
2024 

 
 Mødet slut ca. kl. 20:30 


