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Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Erik Enggaard (EE), Gert 
Skjønnemand (GS), Kim Fisker (KF), Ditte Dam (DD) 
Afbud:  Svend Erik Christensen (SEC) 
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 28.02.2022 
- Ny varmeinstallation – luft til vand –er leveret. Installationen giver en fremtidig 

løbende driftsbesparelse. Er installeret, men anlægget er ikke startet. 
- Referat herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
 
2. Mundtlige meddelelser fra formanden 

- Sponsorat Billund Kommune 2022 - HB er fortsat i kontakt med kommunen og søger at 
finde løsning på de sidste penge der mangler. 

- Reception for Fredrik 30. marts 16:30-18:00. Info er sendt ud. 
- Tema- og repræsentantskabsmøde Dansk Golf Union den 18 – 19. marts i Odense. GS 

og BL deltog. Et af fokusområderne var klimaet, og hvad det gør ved/for golfbanerne. 
Klimaforandringerne gør at vi skal forvente mere vand i vinterperioden – sommeren er 
forventeligt varmere, og regn vil komme i skybruds tilstande. Kan skabe en ændring for 
golfsæsonen, og de baner med problemer med vand, kan forvente at det fortsætter, så 
der skal sættes ind. BL tager det med videre med baneudvalget, mht. hvad der kan 
gøres – vil blive tungt for budgettet at gøre de 3 huller (1,6,7) spilbare længere i 
sæsonen da det kræver et større dræningssystem – eller baneændring i form af evt. sø 
på hul 6. 

- Golfspilleren i centrum – den klubafhængige kontra de klubuafhængige. Trenden er at 
de uafhængige fylder mere og mere. De uafhængige syntes der bliver lagt for meget 
beslag på banen, de vil blot gerne have adgang til flere teetider. På landsplan udgør de 
uafhængige nu over halvdelen af medlemmerne, og vil forventeligt vokse. Så det 
kræver en endnu større indsats fra klubbens side. DGU er meget kompetent i deres 
tilgang til at hjælpe klubberne. 

- Sponsorat Sun Air – ny kontakt etableres efter Christian Tvergård stoppede ved SunAir. 
Det bliver Martin Bjerregård der overtager. HB er i gang med dialog, og aftalen er 
fremsendt til Martin. 
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- Dansk Golf Union møde den 15. marts. vedr. samarbejde mellem kommune og Golf 
Klub om golf for kronisk syge. HB + DD er i gang med at skabe dialog med kommunen, 
med henblik på at starte op. Dialog med DGU mht. at ansøge puljer for økonomisk 
hjælp. Kunne evt. dedikere et helt begynder hold til projektet. 

- Fonde og puljer. Vi skal undersøge hvilke muligheder der foreligger. DD tjekker med 
Rasmus Kaufmann, hvilke muligheder der foreligger kommunalt. 

- Ladestandere samt parkering for autocampere. Tilbud fra DGU og Norlys – 2 
alternativer er blevet tilbudt. 1 tilbud der er gratis for klubben, men hvor Norlys 
afregner brugerne. Eller klubben kan købe installationen og afregne for driften. Der er 
dog mange brugere der har fx en Clever løsning hvor de ikke betaler for brug hver gang, 
så vi undersøger nærmere hvor relevant det er. Det skal undersøges med Skov og 
Naturstyrelsen, da de ejer parkeringspladsen. Det er forventeligt at vi skal tilbyde 
ladestandere i fremtiden.  

-  
- Shoppen åbner 02.april – DD assisterer med promovering på hjemmesiden og Facebook 
- DD tager også en dialog med Karsten Kirsch, så alle er indforstået med den aftale der er 

indgået. Og derefter afholdes der møde med klubben og shoppen, så arbejdsopgaverne 
er klart fordelt. 

- Vi er ved at finde plads til nye leasede golfbiler – hvor skal de stå/oplades? DD laver 
noget promovering, så de kan lejes ud.  

- DD arbejder ligeledes med Nyhedsbreve for at forbedre kommunikationen. 
 
 
3. Status medlemmer 

- Medlemstallet er siden sidste møde øget med 1. Herudover har der været tale om 
nogle få skift af medlemskategorier fra flex eller passiv til fuld tid. 

- Interessant at fokusere på de internationale borgere med halvårs kontrakter hos fx 
LEGO – hvilket kontingent kan vi tilbyde her (pt. udlands kontingent) Evt. bidrage til 
kommunens velkomstpakker. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
- Perioderegnskabet 1.10.21 – 28.02.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 
 

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

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 (hul 7) 
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, værre end tidligere set – hul 6+7 åbnes 22. marts. 
Sommergreens åbnes så snart det er muligt. Bagkant 01.april. Spil til vintergreens har 
medført betydelig lavere omfang af svamp end set tidligere. 
Vintergreens skal fremover være af højere kvalitet, hvis de skal være i brug så længe. 
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Nye teesteder indvies 01. april. Information via nyhedsbrev DD. 
Forårsklargøring bliver 30+31.marts 
Greenkeeper Christian N deltager på næste bestyrelsesmøde hvis muligt. 
Ditte sender information ud til medlemmerne mht. nye teesteder og sommergreens, 
samt alt det arbejde der er udført på banen. Det bliver i form af et nyhedsbrev. 
 

- Baneservice (BL). Kører ikke før sæsonopstart 
 
- Boldopsamling (CN + DD). Rangen åbner senest 01.april. Vi mangler nogle til at hjælpe 

med boldopsamling. Henvendelse til DD. 
 

- B&U (EE).  
2 hold tilmeldt ungdoms divisionsturnering. Der mangler holdkaptajner. DD har 
kontaktet B&U, da der er deadline 08.april for indrapportering heraf til DGU. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
Sponsorernes aftaler er gennemgået og udfakturering er ordnet. 
Indslusning af nye 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. 
Kunne være i form af flere company days, samlet begynderforløb el.lign. 

 
- Begynderudvalget (GS).  

Første begynderhold opstartes 3. april 2022 
 

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

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Elite AM – vi afventer en status, og tilsikrer promovering efterfølgende. 
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 (pt. 36 tilmeldt 22.marts) 
 

- Eliten 
Teesteder til Danmarksturneringen indrapporteret til DGU af DD som er ny 
klubrepræsentant for Gyttegård. 
Vi har indstillet klubbens talenter til Sports- og Kultur Galla. 

 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes.  
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
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Ingen forslag indkommet. 
 

8. Eventuelt 
- Møderække bestyrelsen 

21/4, 24/5 samt 21/6 – alle dage kl. 17.00 
 

Mødet slut ca. kl. 20.15 


