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Referat af bestyrelsesmøde den 8. august 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Kim Fisker (KF), Erik Enggaard (EE), Svend Erik Christensen (SEC) 
Afbud:  Ditte Dam (DD) 
Referent: Hans Bennetzen (HB) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 21.06.2022 
- Referat godkendt uden bemærkninger.  

 
 
2. Korte mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 

- Det tyder på, at vores herrer igen i år skal i slutspil om medaljer i elitedivisionen. Semi- 
og finaler spilles 10-11 september på Marbæk banen i Esbjerg. Der bliver en del 
ekstraomkostninger i forbindelse med eventuelt slutspil, og disse er ikke budgetteret. 

- Vi arbejder fortsat med at få indendørsfaciliteter på Gyttegård. Og det kan kun blive til 
noget hvis vi kan få investeringen finansieret via fonde. 

- Heidi og Torben i cafeen ønsker ikke at fortsætte samarbejdet med Gyttegård. Sidste 
åbningsdag bliver 28. september. Vi sætter gang i at finde nye forpagtere, og vi ved det 
ikke bliver let. Så måske må vi finde en anden måde at drive cafeen på.  

- Der var en diskussion om man fortsat skal betale indskud for at blive medlem i 
Gyttegård, da stort set alle klubber omkring os ikke har indskud mere. Bestyrelsen var 
enige om at vi skulle bevare indskuddet, men måske med et andet beløb. Og derudover 
lave nogle specielle tilbud til nye medlemmer, hvor vi giver rabat på indskuddet.   

- Budgetprocessen for 2022/23 igangsættes. Og første budgetudkast er klar til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 
3. Status medlemmer 

- Vi har i alt haft 45 prøvemedlemmer i år, mod budgetteret 40. Dertil kommer 3 junior 
prøvemedlemmer. Indtil nu har vi fået 13 nye indmeldelser.  

 
 
 
 
4. Status klubbens økonomi. 
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- Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.07.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 
bemærkninger. Både driften og likviditeten er i overensstemmelse med vores 
forventninger.   

 
5. Status de enkelte udvalg 

- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
- Banen står fortsat flot og vi får rigtig mange rosende ord fra gæster. 
- Der ses på om det nye 56 teested på hul 7 skal flyttes tilbage hvor det var tidligere. 
- Vi har en del problemer med vores nye fairwayklipper, og derfor har vi ikke kunnet 

klippe fairways på den optimale måde. 
- Vores lille børneområde i skoven ved stien til udslagsstederne mangler at få en 

fornuftig skiltning. Vi arbejder på at få det i orden. 
- Vores nye puttinggreen på gamle hul 7, er så småt ved at være spilbar. Der arbejdes 

videre med at gøre den færdig. 
 

- Baneservice (BL).  
- Kører fint, men vi mangler fortsat 1 person for at vi er fuldt dækket ind. Hvis et medlem 

er interesseret, kan man henvende sig til Ditte. 
 
- Boldopsamling (BL).  
- Opsamling af bolde er ind imellem kritisk. Dels er det svært at få leveret bolde og dels 

har vi for få frivillige der vil give et nap. Derfor opsamles bolde nogle gange af både 
protræner og greenkeepere. Det vil være dejligt hvis der var 2-3 medlemmer der ville 
hjælpe med et lille nap nogle få gange om måneden. Hvis man vil være med på 
opsamlingsholdet så kontakt Ditte Dam. 

- Vi har bestilt 10.000 nye bolde men ved ikke hvornår de leveres. 
 

- B&U (EE).  
Sommercampen med i alt 26 unge blev afholdt 25.-27. juni, og det var som de 
foregående år en fin succes. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Planen klar for sæsonens aktiviteter. 
Udflugt til Nordtyskland den 18.-19. september. 

 
- Begynderudvalget (GS).  
- Der arbejdes videre med etableringen af et rekrutteringsudvalg. Foreløbig er der 4 

medlemmer i udvalget, men vi mangler 2-3 mere.  
- Ideen med at etablere et rent begynder damehold i år 2023, ser ud til at lykkes allerede 

i år, idet der er etableret et begynderhold på 8. Tanken er at inkorporere andre ting 
end golf i programmet. F.eks. yoga, vinsmagning m.m. 
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- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Der er fortsat rigelig med maling på banen, som definerer strafområder. Til turneringer 
har turneringsudvalget ansvaret for det, og i dagligdagen er det regel og handicap 
udvalget der står for det. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Danmarksturneringens sidste spillerund er den kommende weekend, 13.-14. august. 
Lørdag spiller herrerne i elitedivisionen hjemme mod Silkeborg og søndag spiller vores 
bedste damer hjemme mod Vejle. 
27. august afholdes klubmesterskaber, og vi håber rigtig mange melder sig til. 
 

- Eliten 
- Udover 5. og 6. spillerunde i Danmarksturneringen i den kommende weekend er de 

fleste af vores andre hold i aktion.  
 
6. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes.  
 

7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsesmøder 
Næste møder er 14. september, 25. oktober og 9. november. Begge møder starter kl. 
17.00. 
 

Mødet slut ca. kl. 19:40 


