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Referat af bestyrelsesmøde den 21. april 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Kim Fisker (KF), Ditte Dam (DD) 
Afbud:  Svend Erik Christensen (SEC), Erik Enggaard (EE) 
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 22.03.2022 
- Ny varmeinstallation – luft til vand – er leveret og installeret. 
- 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. 

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

- Sponsorat Sun Air (Joinjet) – ny kontakt underskrevet for 2022. DD sætter møde op 
med Martin Bjerregaard til gennemgang. 

 
- Vi er ved at finde plads til nye leasede golfbiler som ankommer start maj (meget 

forsinket) – hvor skal de stå/oplades? Et forslag til ny overdækning kunne være bag ved 
klubhuset til højre for den gamle puttinggreen som nu bliver sået til med alm. Græs. Pt. 
Har vi placeret de 2 benzinbiler under tag ud mod hul 18. Det fungerer OK.  

- DD laver noget promovering, så de kan lejes ud. Års abonnement er pt. Kun 1600kr.  
 

- DD arbejder ligeledes med Nyhedsbreve for at forbedre kommunikationen. 
 
 

 
 
3. Status medlemmer 

- 24 prøvemedlemmer pt. Derudover kommer junior prøvemedlemmerne. Tilgang af 
enkelte medlemmer. 
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4. Status klubbens økonomi. 
- Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.03.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 
 

5. Status de enkelte udvalg 
- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
- Ideen om at grave en sø imellem hul 6 og 7 er fortsat den bedste ide pt. til at løse de 

vinterudfordringer vi har med vand. 
- Fremtidsudsigterne viser at vand bliver et til stadighed større problem fremadrettet 

grundet klima udvikling, så der skal arbejdes mod holdbare løsninger, for at gøre banen 
spilbar længere tid hvert år. 

- Indspilsområdet på det gamle hul 7 er stadig problematisk mht. sten i underlaget – vi 
skal huske at det skal tilgodese hele klubben og ikke kun eliten. Så indspilsområdet 
forbliver som det er, og kan benyttes af alle klubbens spillere. Når der kommer bedre 
vækst i græsset, forventer vi det bliver bedre at træne fra.  

- Vores vandings system er af ældre dato og vil på sigt kræve nogle investeringer. Der er 
brugt mange penge de sidste par år på at reparere det, og det løser ikke 
udfordringerne. 

 
Indlæg ved Greenkeeper Christian Nicolajsen 
Greenkeepergården: Tilbud indhentet til en eventuel fremtidig udvidelse af området til 
maskinparken. 
Vi har indhentet et tilbud på ca. 200.000 +moms for at støbe fundamentet og rejse 
spærene. Så skal vi selv sørge for belægning og sidebeklædning på den ene side. 
(Heri er tilbuddet til udvidelse af frokostrummet ikke indregnet, da det er nogle meget 
dyre kvadratmeter) 
Kræver en stor flok frivillige, og største problematik er nok ansøgningen og tilladelsen 
fra Skov og Naturstyrelsen om at vi må bygge så tæt på deres skovområde rundt om 
greenkeepergården. 
At maskinerne bliver placeret udenfor, uden overdækning, slider unødigt på 
maskinparken. Udvidelsen kunne evt. kombineres med et muligt fremtidigt indendørs 
center, da det hele er planlagt i samme område. 
 
Ny fairwayklipper – var bestilt til 01. oktober, men er først leveret ultimo april, men kun 
brugbar med 5 klippeled pt. Hvor vi normalt har 7 klippeled på. Det er en udfordring i 
forhold til at nå det samme for greenkeeperne.  
Den nye klipper er taget i brug, men det er ikke optimalt. 
Vi betaler ikke noget til leasingen før den er leveret komplet. 
 
Bemandingsvis er greenkeeperne presset her i sæsonen. Kunne bruge ekstra hjælper på 
fx 12 timer. 3 dage a 4 timer som kan klippe fairways. Vi undersøger efter mulige 
emner…  
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Ditte har sendt information ud til medlemmerne mht. nye teesteder og sommergreens, 
samt alt det arbejde der er udført på banen.  
Der kommer et nyt opslag med de flotte oprensede bunkere, så vi får fokus på alle de 
gode tiltag der sker.  
 

- Baneservice (BL). Kører ikke før sæsonopstart omkring 01. maj 
 
- Boldopsamling (CN + DD). Rangen åbnede 01.april. Vi mangler nogle til at hjælpe med 

boldopsamling. Da Søren var ansat, samlede han bolde i weekenderne.  
 

- B&U (EE).  
2 hold tilmeldt ungdoms divisionsturnering.  
5 ungdomshold er tilmeldt holdturneringen. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
Sponsorernes aftaler er gennemgået og ud faktureret for året. 

 
- Begynderudvalget (GS).  

Der skal almindelige huller på greens på par3 banen, og ikke de store vi pt. har 
deroppe. GS tjekker med juniorudvalget inden beslutningen bliver taget. 
21 tilmeldte til begynderhold 1, der var 5 der ikke mødte op. De nye begyndere er 
kommet godt i gang med hjælp fra begynderudvalget. 
DD fik henvendelse fra nogle begyndere, der syntes det var svært at finde relevant info 
på hjemmesiden – DD har opdateret hjemmesiden. 
Begynderhold 2, og tag en ven med til golf er det næste i kalenderen 
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Vil være mere synlig i form at deltagelse i nogle få turneringer. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Elite AM – ikke helt den opbakning som vi havde håbet på. 
Åbningsturnering den 10. april 2022 var en succes med ca. 80 deltagere. 
Golfshoppens Parturnering forventer også ca. 80 deltagere 
Maj bliver travl – danmarksturnering, Hovborg, Elite AM, Damecup osv.  
 

- 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, afholdes 04. maj 
Opfordring til spillere og bestyrelse til at deltage og bakke op om arrangementet. 
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Nicolai Klindt har styr på struktur vedr. eliten, som har været efterspurgt. Så træningen 
er planlagt, og der skal aktivt bookes tid til træning med Nicolai, resten bruger tid på 
dagens challenge, som også styrker fællesskabet i truppen. 

 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes.  
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsmøder 
24/5, 21/6, 8/8, samt 14/9 – alle dage kl. 17.00 
 

Mødet slut ca. kl. 20.01 


