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Referat af bestyrelsesmøde den 24. maj 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Kim Fisker (KF), Ditte Dam (DD), Svend Erik Christensen (SEC), Erik Enggaard (EE) 
Afbud:   
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 21.04.2022 
- Referat herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
 
2. Mundtlige meddelelser fra formanden 

- De nye leasede golfbiler er ankommet og udlejningen godt i gang. 
- DD laver noget promovering, så de kan lejes godt ud. Års abonnement er pt. Kun 

1600kr.  
- Hulkantsringe er ikke godkendt jf. golfreglerne, så de bliver fjernet dags dato. Det 

pålægger vores greenkeepere en ekstra arbejdsbyrde, da hullerne så skal flyttes meget 
oftere. 

- DD ønsker feedback på Nyhedsbreve for at forbedre kommunikationen. Status er at vi 
fortsætter med fast 14 dages interval. 

- Status fra Hovborg Kro Open 2022. Weekenden forløb uden komplikationer, og vi endte 
med en lokal vinder. Hovborg Kro har indikeret at de er sponsor igen næste år, og 
dermed for 20. gang. 

- Konference lokaler – promovering. DD kontakter Simon Nicolajsen-Jørgensen vedr. at 
de i kommunalt regi kan afholde et møde herude. Scandinaian Avionics afholdte et 
heldags seminar herude.  

- Net på Rangen. Er behovet der, og hvad er den økonomiske ramme for det? DD 
undersøger økonomien i det samt løsninger. Så drøftes det videre på næste 
bestyrelsesmøde.  

- Det samme gør sig gældende med net løsning bag ved 17. tee. 
- Road to Himmerland konkurrence afvikles i uge 33. Det er Danmarks største nærmest 

pinden konkurrence, hvor man kan vinde billetter til Made in Himmerland.  (Passer 
med samme uge som vores sponsorturneringen) 
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3. Status medlemmer 
- 27 prøvemedlemmer pt. Derudover kommer junior prøvemedlemmerne. Tilgang af 

enkelte medlemmer. Vi sørger for promovering af de nye begynder hold. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
- Perioderegnskabet 1.10.21 – 30.04.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 
 

5. Status de enkelte udvalg 
- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
- Vi oplever et stort svind i rangebolde. DD indkøber flere range bolde, så medlemmerne 

ikke oplever at komme til en tom kasse. 
 

- Baneservice (BL). Kører fint 
 
- Boldopsamling (BL). Greenkeeperne har sørget for at den gamle traktor er blevet 

erstattet af en af deres egne – den kan dog stadig benyttes af greenkeeperne i det 
omfang de har behovet. Det er til stor glæde for vores boldopsamlere. 

 
- Boldvaskeren bruger vi en del ressourcer på at holde kørende i form af reparationer 

osv. Indenfor en kortere periode kræver det nok en udskiftning. 
 

- Vi oplever et stort svind af rangebolde – vi rydder op i læhegnet, samt bestiller nye. Der 
kan forventes lang leveringstid. 

 
- B&U (EE).  

B&U dækker udgifterne til ungdomsholdene i Danmarksturneringen. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
Der bliver afholdt netværksdag i Haderslev Golf klub mandag 30. maj. 

 
- Begynderudvalget (GS).  

Vi mangler opbakning til de nye begynder hold. Der bliver iværksat en ny kampagne til 
hvervning af nye medlemmer. DD kontakter DGU’s leadgenereringskonsulent. 
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Vil være mere synlig i form at deltagelse i nogle få turneringer. Fx Damecup 27. maj. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Maj travl – danmarksturnering, Hovborg, Damecup osv.  
Meget lille tilslutning til 4-køllers turnering 29.maj. Anbefalet at vi kan satse på gunstart 
til alle klubturneringer, så der bliver mere socialt hygge efter endt match. Dette vil 
ligeledes gøre det mere attraktivt at blive og spise samlet, som gavner caféen. 
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- Eliten 
- Godkendt første spilleweekend. Træningen fungerer godt, og eliten melder meget 

positivt tilbage på træningerne med Nicolai.  
 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes.  
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

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

Mødet slut ca. kl. 19:40 


