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 Gyttegård den 29. oktober 2021. 
Referat bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021. 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Erik Enggaard (EE), Gert 
Skjønnemand (GS) 
Afbud: Svend Erik Christensen (SEC), Kim Fisker (KF) Morten Møller (MM) 
 
Referent: Andreas Jensen (AJ) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Mundtlige meddelelser fra formanden 
a. Generalforsamling 23. november kl. 19 på Hovborg Kro. Forslag til dirigent og referent 

er klar.  
Bestyrelsesmedlemmer på valg, Hans Bennetzen, Erik Enggaard og Svend Erik 
Christensen tager alle imod genvalg. Suppleanter spørges om de modtager genvalg. 
Pokaler til klubmestre er graveret og klar. 
Årets priser: Forslag til årets GGK’er, GGK ærespris drøftet. Årets juniorspiller indstilles 
af Fredrik/B&U.  

b. GGK’s damehold er rykket op i 1. division efter at Horsens har trukket deres hold. Stort 
tillykke med det 

c. Company Club har Generalforsamling 16. november.  
 

3. Status medlemmer 
Intet nyt siden sidst 
 

4. Status klubbens økonomi. 
Udkast til Årsrapporter - Gyttegård Golfklub og Gyttegård Golfshop fra revisor blev 
behandlet og godkendt. Udkast var fremsendt kort før mødet og det blev derfor besluttet 
at eventuelle yderligere kommentarer fra bestyrelsen til rapporten gives til AJ senest 
mandag 1. november. Regnskabet viser et flot resultat – svarende til det interne resultat, 
der blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde.  
 
Golfshoppen viser et positivt resultat efter forsigtig nedskrivning af varelageret. 
 
Budget 2022 blev godkendt med ændringerne besluttet på sidste bestyrelsesmøde. 
Regnskab og budget fremlægges til Generalforsamlingen godkendelse. 
 
 
 

5. Status de enkelte udvalg 
Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
Projektet med nye træer og oprensning af søer, støttet af Jebsen Fonden kan nu 
genoptages, fonden har frigivet midler hertil. 
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Banen er meget våd efter den seneste tids regn – der er lagt måtter frem til brug ved spil 
på banen for at give en bedre spiloplevelse og for at beskytte græsset. Prikning af fairways 
er i gang. 
 
BL fremlagde oplæg til ændring af teesteder til fremtidigt at være metriske teesteder. I 
stedet for rød, gul og blå får teestederne frem over meter betegnelser – 55, 51, 48 og 41 – 
en løsning som kendes fra rigtig mange golfbaner. Forslaget betyder er at man med de 
eksisterende teesteder faktisk kan lave en kombination til 4 fremtidige teesteder. Golfbox 
opsættes så man automatisk bliver tildelt teested efter handicap niveau, hvilket giver en 
meget bedre spiloplevelse. Der skal anskaffes nye teesteds skilte og teesteds markeringer. 
Med foreliggende sponsortilsagn bliver omkostningerne hertil meget små. Bestyrelsen 
godkendte forslaget, der bliver klargjort til næste sæsons opstart. 
 
Baneservice (BL). Kører ikke mere i år 
 
Boldopsamling (BL). Der samles stadig bolde op 
 
B&U (EE). Fredrik kontaktes for valg af årets juniorspiller 
 
Sponsorudvalg/GCC 
Kommende generalforsamling omtalt under korte meddelelser 

 
Begynderudvalget (GS).  
Der er startet en yderligere begynder, som Fredrik tager sig af. Sæsonen har været 
udfordrende men vi er kommet godt igennem. Planlægning af næste sæson går i gang med 
opstartsmøde i januar. Nye medlemmer til udvalget er fundet. 
 
Regel/handicap-udvalget (GS).  
Turneringer udvælges fremover så vores lokale dommere kan opnå erfaring og bruge deres 
viden. 
 
Turneringsudvalg (AJ).  
Næste turnering er Afslutningsturnering den 31. oktober – en parturnering. Der er tilmeldt 
71 spillere – håber der kommer lidt flere med – tilmeldingsfrist er fredag 29. oktober kl. 12 
Bestyrelsen drøftede principperne omkring areal under reparation, der markeres med blå 
pæle og blå maling. I dagligdagen er det greenkeeperne, der har kompetencen og beslutter 
og markerer hvor der skal være areal under reparation for at beskytte banen (nysået, 
nyplantet, igangværende reparationer o.l.). Til turneringer kan turneringsudvalget 
herudover beslutte om der er specifikke områder, hvor man ønsker der også skal være frit 
drop. For disse områder er det turneringsudvalget der markerer disse før turneringsstart 
 
Eliten 
Damer nu i 1. division som nævnt under korte meddelelser 
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6. Opfølgning strategiplan. Ny dato for opfølgning skal findes. 

 
7. Skriftlige forslag til behandling. Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

a. Efterårsklargøring 19 og 20. november. Herunder færdiggørelse af lege/motorik 
området. 

b. Golfshoppen - reparation af golfudstyr. Forslag om at kontakte William og få lavet 
en aftale om tilbud af reparationer af udstyr for medlemmerne drøftet. Bestyrelsen 
finder det en god løsning og MM bedes lave aftale med William. 

c. Møderække bestyrelsen 
Generalforsamling tirsdag, den 23/11 på Hovborg Kro kl. 19. 

 
Mødet slut ca. kl. 19.30 


