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Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Erik Enggaard (EE), Gert 
Skjønnemand (GS), Kim Fisker (KF), Svend Erik Christensen (SEC) 
Afbud: ingen 
Referent: Andreas Jensen (AJ) 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 22.01.2022 
- Udstyr til begyndere – Fredrik sorterer eksisterende udstyr og kasserer hvad der ikke 

dur mere. Mail til medlemmer - efterspørg brugt udstyr der kan doneres til 
begynderundervisning (GS aftaler udsendelse med golfmanager) GS kontakter Karsten 
Kirsch (leverandør af udstyr til Shoppen) med henblik på evt. tilbud på begyndersæt. 

- Ny varmeinstallation – luft til vand – forventes installeret og igangsat uge 9 eller 10. 
Varmepumper er leveret. Installationen giver en fremtidig løbende driftsbesparelse. 

- Hardy har OK til at anskaffe opstregningsmaskine på Turneringsudvalgsbudget. 
- Referat herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Mundtlige meddelelser fra formanden 

- Formandsmøde gl. Ribe Amt klubber afholdt i Henne Golfklub. HB refererede kort fra 
mødet – Henne modregner begynderpris i kontingent ved indmeldelse, Blåvandshuk 
har årlig medlemsafgang på 10%, Projekt ”Piger til golf” igangsat, Skærbæk Mølle har 
valgt at lave alle turneringer åbne så ikke kun klubmedlemmer kan deltage, Vardes 
greenkeeper bruger Facebook til at orientere om banestatus, banearbejder osv., 
Rabatordning mellem klubberne på 100 kr. fortsætter. 

- Sponsorat Billund Kommune 2022 er jf. avisen på 58.000 kr. Vi har budgetteret med 
100.000 kr. – HB er i kontakt med kommunen og søger at finde løsning. 

- Shopaftale med Karsten Kirsch fra Give Golfklub dækkende udstyr, bags og vogne. Der 
arrangeres en 8 – 10 demodage for de forskellige udstyrsmærker, hvor man kan 
komme og prøve/blive fittet og bestille udstyr til levering gennem Shoppen. 

- Reception for vores nye træner, Nicolaj Klindt Jørgensen og nye golfmanager, Ditte 
Dam Øhlenschlæger 1. marts 2022 kl. 16 til 17.30. Forventer 70-75 deltagere 

- Tema- og repræsentantskabsmøde Dansk Golf Union den 18 – 19. marts i Odense. GS 
og BL overvejer at deltage – melder selv til (tilmelding 1.3.22) 

 
- Overdækning/udbygning greenkeepergården – sponsorat fra GEV undersøges – HB har 

været i kontakt med dem – næste runde finder sted i sep. 2022. Der afventes oplæg fra 
leverandør. 
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- Sponsorat Sun Air – ny kontakt etableres efter Christian Tvergård. HB tager sig af dette.  
- Dansk Golf Union møde den 15 marts. vedr. samarbejde mellem kommune og Golf Klub 

om golf for kronisk syge. 
- Nordic Golfers forslag om annonce til 3750 kr – nej tak. 
- Randers Golfklub henvendt sig med forslag om holdgolfturnering som alternativ til 

Regionsgolf. I 2021 deltog 16 hold/klubber. Vi finder det mere interessant hvis der 
kunne laves en holdturnering mellem GF Club no 1 klubberne. 

- Wine and Fun er sponsor på åbningsturnering den 10. april. HB knytter kontakt til 
Cafeen, hvor et nærmere samarbejde måske kunne være interessant. 

 
3. Status medlemmer 

- Medlemstallet er siden sidste møde øget med 3. Herudover har der været tale om 
nogle få skift af medlemskategorier fra flex eller passiv til fuld tid. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
- Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.01.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 
 

5. Status de enkelte udvalg 
- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 

Nogle få træer som væltede under stormen er fjernet. Opstamning af træer er sket her 
i vinterperioden. Nye træer er plantet – projektet er næsten færdigt – mangler stadig et 
par områder hvor jorden er for våd endnu. Vandhuller er oprenset så der nu er synligt 
vandspejl. 
Banen har vinteren igennem været meget våd på de forreste huller og disse har i 
længere tid været lukket – forventes åbnet 6. marts. Sommergreens åbnes så snart det 
er muligt. Spil til vintergreens har medført betydelig lavere omfang af svamp end set 
tidligere år. Bestyrelsen enig om at der er behov for en ny overvejelse og drøftelse af 
fremtidig løsning for sommergreens/vintergreens. 
Træningsområdet - gamle hul 7. Der er fra elitens side ønsket kunstgræs til 
udslagsstederne. 
Eksisterende vaskeområde overvejes – skal nok udbygges/udvides. 
 

- Baneservice (BL). Kører ikke før sæsonopstart 
 
- Boldopsamling (DD). Vinterbolde som man selv skal samle op. 

 
- B&U (EE).  

Indendørs træning for juniorer har denne vinter desværre ikke fungeret efter 
hensigten.  
2 hold tilmeldt ungdoms divisionsturnering. Der mangler holdkaptajner. EE følger op 
 

- Sponsorudvalg/GCC (SEC) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
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Så snart Ditte Dam er tiltrådt skal der tages kontakt med og følges op på sponsorerne 
og aftalerne så vi kan iværksætte udfakturering. 
Indslusning af GCC medlemmer, der ikke spiller golf – tilbyde hjælp/undervisning og 
træning mandage, hvor der spilles GCC golf – så disse medlemmer også bliver 
integreret i gruppen. 

 
- Begynderudvalget (GS).  

Planlægning af næste sæson er i gang med opstart af Begynderturneringer den 30.3. 
Dato for træningssession for begynderudvalget med vores nye træner Nicolaj aftales. 
Første begynderhold opstartes 3. april 2022 
Et Rekrutteringsudvalg bør etableres med hjælp fra DGU, og det skal samarbejde tæt 
med Begynderudvalget. EE vil gerne deltage og sammen med GS stå i spidsen herfor. 
Overvejer hvordan vi finder de rigtige medlemmer til et sådant udvalg.  
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Intet nyt 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Turneringsdatoer for 2022 er fastlagt og klubturneringer indlagt i golfbox. 
Turneringsudvalget mødes i løbet af marts for at koordinere/aftale bemanding på årets 
turneringer. Åbningsturnering den 10. april 2022 
 

- Eliten 
KF præsenterede og forklarede budget 2022 for Eliten og de udfordringer der er med at 
få midlerne til at række til ønskerne fra Eliten.   

 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes. 
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsen 
22/3, 21/4, 24/5 samt 21/6 – alle dage kl. 17.00 
 

Mødet slut ca. kl. 20.15 


