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

- Mødet den 24.05.2022 
- Referat herefter godkendt uden bemærkninger. Dog omskrivning i formuleringen om 

omkostninger junior kontra elite. 
 
 
2. Mundtlige meddelelser fra formanden 

 
- Sponsorat Billund Kommune. Vi får ikke mere i indeværende år end de 58.000kr kontra 

de 100.000kr som vi var stillet i udsigt. Vi fortsætter med at søge muligheder. 
Aktivitetstilskud er ikke åben for ansøgninger endnu. 

 
- Promovering. Der arbejdes på at nå ud til flere på de sociale medier samt at få flere 

pressemeddelelser sendt ud.  
- Status fra Danmarksturneringen. Elitedivisionsherrerne har spillet sig i slutspillet, og det 

skal finansieres. Holdet skal forventeligt bruge nogle overnatninger i forbindelse med 
slutspillet som foregår i Esbjerg. 

- 2. holdet skal nok også ud at spille om oprykning, ligeledes de 2 ungdomshold. 
- Damerne er sikret endnu en sæson i 1.division, som også var målsætningen. 

 
- Rangen. Der blev drøftet muligheder med højt net for enden af rangen samt 

bold/klippe robot. Rangebolde er i restordre indtil medio 2023. Vi ønsker ikke at gå på 
kompromis med kvaliteten, så vi må afvente at de kan leveres. 

 
 
3. Status medlemmer 

- 27 prøvemedlemmer pt. Dertil kommer junior prøvemedlemmerne. Tilgang af enkelte 
medlemmer. Vi sørger for yderligere promovering af de nye begynder hold. 
 

4. Status klubbens økonomi. 
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- Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.05.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 
bemærkninger. 

 
5. Status de enkelte udvalg 

- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
- Coop/Norlys el-ladestandere. DD undersøger hvordan det fungerer i de klubber der har 

takket ja til tilbuddet. 
- Banen står flot og får mange rosende ord fra gæster. Roughen er blevet højere, så det 

kan være et forsøg på at udpine græsset, så vi fjerner den tykke vækst i bunden. Det er 
dog en flerårig plan. Evt. et forsøg med en pileø for at rense søerne på en miljømæssig 
korrekt måde. DD undersøger sammen med Christian Nicolajsen. 

- Der arbejdes på at tilsikre at søerne og åløbene holder bedre på vandet. 
Pumpeløsningen på hul 17 skal derfor repareres igen. 

- Der er strammet op på bedre klipning af 41 teestederne. 
- Vi afventer stadig at de nyetablerede teesteder på hul 5 (tee 51) og hul 7 (tee 56) kan 

tages i brug. Forventeligt i uge 26/27 
- Pindplaceringer står ikke længere i A,B,C,D zonerne. Det kom på tale evt. at genindføre 

det lille flag på pinden, som indikerer om pinden står i forkant eller bagkant. 
 

- Baneservice (BL). Kører fint – Vi mangler fortsat 1 person for at vi er fuldt dækket ind. 
 
- Boldopsamling (BL).  
- Boldvaskeren bruger vi en del ressourcer på at holde kørende i form af reparationer 

osv. Indenfor en kortere periode kræver det nok en udskiftning. 
- Mulig investering: robot til klipning og boldopsamling skønnes at koste ca. 400.000kr. Vi 

udarbejder en businesscase på hvordan sådan en investering kan tjenes ind igen. 
- Vi oplever et stort svind af rangebolde – vi rydder op i læhegnet, samt bestiller nye.  

 
- B&U (EE).  

Sommercampen afvikles 25-27 juni. Der mangler hjælpere til at være med til at lede 
campen. 
Der er gennemført regelundervisning til juniorerne – der var kun tilslutning til de første 
par møder. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
Udflugt 04. juli til Trehøje golfklub 

 
- Begynderudvalget (GS).  
- Vi skal have iværksat et rekrutteringsudvalg. GS, EE, DD og Steen vil gerne være med, 

men der skal flere til – lad os tage fat i DGU lead generering for assistance til online 
promovering, men først skal vi have udvalget på plads.  

- Ideen er at etablere et rent begynder damehold i år 2023. GS havde stor flok damer 
forbi til golfintro, og det kunne evt. ende med 6 nye tilmeldinger til begynderhold 4. 
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- Kvinder og golf har været en succes i mange andre danske klubber, så lad os kopiere 
det setup. Det kræver dog andre aktiviteter på programmet end golf, fx yoga, 
vinsmagning osv. 

- Der mangler ofte en smule respekt for begynderudvalgets tid. Mange følger ikke 
programmet, men kræver at en fra begynderudvalget stiller sig til rådighed på alle  
tidspunkter. 
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Vil være mere synlig i form at deltagelse i nogle få turneringer. Der er ikke stor nok 
opbakning til de regelmøder der bliver arrangeret. 

 
- Det kan have taget en smule overhånd med mængden af maling på banen der definerer 

strafområder. Til turneringer har turneringsudvalget ansvaret for det, og i dagligdagen 
er det regel og handicap udvalget der står for det. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Lille tilslutning til klubturnering 26. juni – DD og Hardy promoverer det yderligere. 
Danmarksturneringens spillerunde 3+4 forløb planmæssigt. 
Hulplaceringer – uddeles de stadig til store turneringer? Svaret er at de udleveres hvis 
de forefindes. Målingerne skal komme fra greenkeeperne. AJ tager teten på dette, og 
har dialogen med Christian Nicolajsen. 
 

- Eliten 
- Fantastisk 3-4. spillerunde i Danmarksturneringen. Det er forventeligt at herrerne skal i 

slutspillet, som i år foregår i Esbjerg.  
- Der mangles fortsat holdkaptajner til de 2 danmarksserie ungdomshold – figurerer de 2 

hold under B&U eller Elite? EE, KF og Karin sætter sig sammen.  
 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes.  
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

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

Mødet slut ca. kl. 19:40 


