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 Gyttegård den 14. oktober 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 13. oktober 2021 kl. 17.00. 
 
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) deltog ikke i mødet. 
 
Referent: Hans Bennetzen (HB) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

     Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 
a: 102 medlemmer har nu hver doneret kr. 200 så vi igen kan få momsrefusion. En stor tak 
til alle de medlemmer der indtil nu har indbetalt. Der kan stadig indbetales indtil udgangen 
af oktober. Se hjemmesiden under medlemmer. Donationen er skattemæssigt 
fradragsberettiget  
 
b: De første analyser af golfspilleren i centrum blev gennemgået og diskuteret med henblik 
på at forbedre de opnåede svarresultater. I alt 390 eller 51% har svaret på spørgeskemaet. 
Man kan gennemse materialet ved henvendelse i sekretariatet. 
 
c: Næste sæson vil vi have 4 ekstra golfbiler til udleje. Der har været et større behov for 
golfbiler end vi har kunnet tilfredsstille, så med 4 ekstra biler håber vi at kunne klare 
efterspørgslen fremover.   
 
d: Generalforsamlingen som afholdes den 23. november 2021 på Hovborg Kro blev 
gennemgået. Bestyrelsen håber at mange vil møder op.  
   
e: MM har besøgt de fleste af vore companyklub medlemmer, for at høre nærmere om de 
ønsker vore sponsorer har til fremtiden. MM vil udarbejde et forslag til et nyt koncept for 
company klub, med henblik på at forøge medlemstallet de kommende år.  
 

3. Status medlemmer 
Ultimo september 2021 var vi i alt 989 medlemmer. 786 fuldtidsmedlemmer, 75 flex, 10 
long distance medlemmer, 6 par-3 bane og 112 passive. Det er 33 mere end på samme 
tidspunkt sidste år. Generelt har 2020/21 været et flot år for dansk golf idet medlemstallet 
er steget med ca. 10.000 
 

4. Status klubbens økonomi. 
Udkast til årsregnskab pr. 30. september 2021 blev gennemgået og diskuteret. Totalt set 
har vi haft et godt år.  
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Udkast til budget 2021/2022 blev gennemgået, og bestyrelsen var bortset fra små 
ændringer enige om budgettet.  
Bestyrelsen diskuterede vigtigheden af at vi fortsat er dygtige til at finde fondsmidler til 
vore projekter og at vi udnytter de støttepuljer Billund Kommune har.  
 

5. Status de enkelte udvalg 
 

Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Bestyrelsen diskuterede banens vandingsanlæg. Og der er en vis usikkerhed om 
vandingsanlæggets stand. Derfor var der enighed om at få gennemgået vandingsanlægget 
og lagt en plan for eventuelle reparationer/udskiftninger i løbet af næste forår. 
Der er svamp på visse greens og vi har sprøjtet disse greens. 
Der er forslag om at gamle hul 7 færdiggøres med 4-5 indspilningssteder der beklædes med 
måtter og græs.  Baneudvalget arbejder videre med forslaget.  
På frivillighedsdagene 20. og 21. november arbejdes der blandt andet med at færdiggøre          
motorikområdet mellem klubhus og udslagsbanen. Vi håber rigtig mange møder op og 
giver et nap. 
 
Baneservice (BL) 
Sæsonen er slut for baneservice. 
 
Boldopsamling (MM) 
Intet nyt.  
 
B&U (EE).  
Intet nyt. 

 
Sponsorudvalg/GCC (SEC).  
 Intet nyt. 

 
Begynderudvalget (GS).  
Intet nyt. 
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Intet nyt. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Den 31. oktober afholder vi sidste turnering som er en parturnering.    
 

             Eliten (KF).  
Intet nyt 
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6. Opfølgning strategiplan. 

 Intet nyt. 
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 
 

8. Eventuelt 
       Næste bestyrelsesmøde den 28. oktober. 

 
 
       Mødet slut ca. kl. 21:00 


