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Referat af bestyrelsesmøde den 14. september 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Kim Fisker (KF), Erik Enggaard (EE), Svend Erik Christensen (SEC), Ditte Dam (DD) 
Afbud:  
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 08.08.2022 
- Referat godkendt uden bemærkninger.  

 
 
2. Korte mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 

- Medio september 2022 bliver Christian Nicolajsen færdiguddannet som greenkeeper. 
Vi fejrer ham diskret med kage herude i personalegruppen. 

- Bestyrelsesturen går til Middelfart – banerne er Lillebælt + Fredericia. 
- Caféen lukker 28. september. DD sørger for at køleskabene er fyldte, så der kan købes 

drikkevarer året igennem. Der serveres ikke mad, udover til de 3 officielle klubber i 
klubben. 

- Vi skal have en annonceret ansøgning sat i værks – lokalområdet er undersøgt uden 
held. Det evalueres om forpagtningsaftalen skal fortsætte som den er, eller om driften 
skal styres på en anden måde. 

- Generalforsamling 22. november. (4. tirsdag i nov) Offentliggøres 14 dage før. 
Hovborg Kro har ikke mulighed for at huse os i år, så vi afholder det i Gyttegård. 

- Presse – vi har haft god dækning af Gyttegård den seneste tid. Vi skal holde stimen i 
gang, for at brede budskabet om Billund Kommunes eneste golfklub. 

 
 
3. Status medlemmer 

- Der begynder at komme udmeldelser til næste år, som er normalt på denne tid 
- Hvordan fastholder vi medlemmerne, og tiltrækker flere? Demografien skal vi se 

nærmere ind i, så vi har en gode bredde fordeling blandt medlemmerne.  
- Leadgenerering – DGU har haft succes med Funnelfirst leadgenerering i fx Langesø golf. 

DD undersøger mulighederne for Gyttegård, men der er et buy in på ca. 25.000kr for at 
starte sådan et projekt op. 

- Begynderhold med samme interesser eller bekendtskab, så der kan samles ”private” 
hold, for at fastholde spillerne, så de har lyst til at fortsætte sammen som medlemmer. 



 
 

Side 2 af 4 
 
 

- Når vi har arrangementer med ikke golfere, skal vi have materiale klar, så vi kan binde 
dem. Fx Par3 bane medlemskab + prøvemedlemskab. Vi skal gribe interessen når den 
er der. 

- Kan vi målrette vores annonceringer mere internationalt? Skal søgningen på begyndere 
også udsendes på engelsk? Vi retter henvendelse til bosætningsteamet hos Billund 
Erhvervsfremme, så vi evt. kan have noget med i velkomstpakken de modtager, når de 
flytter til kommunen. DD tager kontakt til Michael Albæk, LEGO om han kan hjælpe. 

- Lone Korreborg kan hjælpe med at hænge opslag op fysisk på Lego. 
- Vi kan forsøge at bevæge os ind på de internationale Facebook sider, for at promovere 

os lidt der. 
- Rekruteringsudvalg: 
- EE, Steen Poulsen, DD & GS er klar, og vil prøve at hverve en håndfuld flere, så der kan 

startes et udvalg op.  
 
 
 
4. Status klubbens økonomi. 

- Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.08.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 
bemærkninger. Både driften og likviditeten er i overensstemmelse med vores 
forventninger.   

 
5. Budget 

- Gennemgået og justeres til inden næste møde 
 

6. Status de enkelte udvalg 
- Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL) 
- Banen står fortsat flot og vi får rigtig mange rosende ord fra gæster. Stor ros og tak til 

greenkeeper teamet for deres indsats. 
- 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, og en udmelding herom. 
- Der arbejdes på en masterplan  
- Vaskepladsen bliver ikke ændret pt. 

 
- 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).  
- Plejer at stoppe til november 
- Der skal bestilles 10.000 nye bolde men vi ved ikke hvornår de kan leveres. 

 
- B&U (EE).  
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- Elite kontra B&U. Hvordan skal vi få de unge talenter til på et eller andet niveau at blive 
integreret med eliten. 

- Skiltene skal op ved motorikområdet – action greenkeeperne. Det undersøges hvilke 
beskrivelser der skal sættes op?  
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Sponsorturnering gennemført 19. august med stor tilslutning. Alternativ spilleform blev 
afprøvet (Mexican Scramble) Det var sjovt, men hcp. skal reduceres til denne spilleform 
en anden gang. 
Company Club udflugt til Nordtyskland den 18.-19. september. Pt. 15 deltagere 

 
- 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. 
- Begyndermatcher: aldersgrænse på 10år skal respekteres. 

 
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Intet at berette. Kun at der har været dårlig opbakning til de planlagte regelmøder. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Én klubturnering blev aflyst (4/9) – næste er d. 18/9. Pt ikke stor opbakning. Sponsor er 
Vestjysk Bank. 
Hardy, Birthe & Andreas revurderer deres deltagelse i turneringsudvalget efter denne 
sæson. 
 

- Eliten 
- Finalespillet endte med en 4. plads til eliteherrerne. Spillerne takker for den fine 

opbakning fra de medlemmer der kørte til Esbjerg og heppede. 
- Spillerrepræsentanterne har udpeget ønsker til tøj til næste sæson, og vi får lavet en 

preorder snarest på det tøj som er nødvendigt, så det kan fås til sæsonstart. 
- Sæsonen 2022 evalueres og der bliver set frem til den nye sæson. 

 
7. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes efter generalforsamlingen 
 

8. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
9. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsesmøder 
Næste møde er 25. oktober og 9. november. Begge møder starter kl. 17.00. 
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Mødet slut ca. kl. 20:40 


