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Referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2022  
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Erik Enggaard (EE), Svend Erik Christensen (SEC), Ditte Dam (DD) 
Afbud:  Kim Fisker (KF) 
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den 14.09.2022 
- Referat godkendt uden bemærkninger.  

 
 
2. Korte mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 

- Caféen – DD har haft møde med interesserede. 
- Årets junior: Nicolai Træner finder junioren  
- Årets GGK’er: Fundet og GS skriver en begrundelse. 
- Årets Ærespris: Fundet og BL skriver en begrundelse. 
- Generalforsamling flyttes til Hotel Hedemarken i Grindsted, da det ikke er muligt på 

Hovborg Kro i år. Accept fra alle. 
- Bestyrelsen kan øges med endnu et medlem, så vi igen kan blive 8 medlemmer og det 

ønsker vi at gøre brug af.  
- På eliteområdet skal der laves en langsigtet plan så vi kan fostre egne spillere og sikre 

fødekæden. Vi skal skabe et lukrativt elitemiljø, som kan tiltrække nye unge talenter. 
- Udadtil er GGK en klub der vægter elite højt – så det skal vi spille mere på.  
- Golfmore. DD viste oplæg i et golfmore anlæg til foyeren og hvordan investeringen kan 

hentes ind på greenfee priser samt øget udlejning af biler.  
- Corporate Social Responsibility (CSR) – vil øge mulighederne for at søge fondsmidler. Vi 

skal slå mere på at vi kan gøre en forskel for fx utilpassede unge, og hjælpe via fx På Vej 
projektet. Trygfonden kunne være en mulighed, hvis vi hjælper unge med at finde 
deres talent. Man kan få støtte til at tage nogle få unge ud, og hjælpe dem. DD skal op i 
helikopteren, så der bliver mere tid til fundraising. 

 
3. Status medlemmer 

- Vi skal være det bedste begynder tilbud i området. Der er god hjælp at hente hos DGU 
som har udarbejdet en drejebog for det gode begynderforløb. 
 

- Rekruteringsudvalg: 
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- EE, Steen Poulsen, DD & GS er klar, og vil prøve at hverve en håndfuld flere, så der kan 
startes et udvalg op. Der er god hjælp at hente ved DGU, som har et rekrutteringsforløb 
klar, der skal dog afsættes midler til promovering 

 
 
4. Status klubbens økonomi. 

- Årsregnskabet 1.10.21 – 31.09.22 blev gennemgået og godkendt uden yderligere 
bemærkninger. Både driften og likviditeten er i overensstemmelse med vores 
forventninger.   

 
5. Budget 

- Budgetudkastet for 22/23 blev godkendt af hele bestyrelsen – AJ udarbejder budget 
der kan sendes med rundt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 
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 nye puttinggreen på gamle hul 7, er så småt ved at være spilbar. Der arbejdes 

videre med at gøre den færdig til sæsonstart 2023. 
- Der skal udarbejdes en master-plejeplan for banen. 

 
- Baneservice (BL).  
- Kører fint. Indstilles per 01. november. 
 
- Boldopsamling (BL).  
- Indstilles per 01. november, så der herefter skal samles manuelt. 
- Der skal bestilles 500-1000 dusin nye bolde. Srixon er de eneste som producerer range 

bolde som en del af sortimentet. Der er lagt en bestilling på 500 dusin hos Srixon, men 
worst case har vi dem først ultimo 2023. Der er lagt endnu en bestilling på 500 dusin 
andre bolde som vi kan have på lager til sæsonstart. Revision Plus ApS (Gert 
Skjønnemand) har givet tilsagn om at sponsorere de 500 dusin til sæsonstart. 

 
- B&U (EE).  
- Karin Østergaard har efter mange år som formand for B&U ønsket at stoppe. Det er vi 

meget kede af, og der skal lyde en stor tak til Karin for det store arbejde hun har ydet 
for de unge i klubben. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Alle nuværende sponsorere + erhvervsklubmedlemmer skal kontaktes med henblik på 
forlængelse, samt der skal findes 5-10 nye sponsorer. Der skal findes sponsorer til 3 
klubturneringer i 2023. 
 

- Begynderudvalget (GS).  
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Intet nyt 
 

- Regel/handicap-udvalget (GS).  
Intet nyt. Hardy Sørensen deltager på vegne af klubben i DGU-seminar om de nye 
regler, som udkommer medio november 2022. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Årets sidste turnering er aflyst – den er savnet, så det skal vi huske næste år. 
 

- Eliten 
Intet nyt 

 
7. Opfølgning strategiplan.  

Ny dato for opfølgning skal findes efter generalforsamlingen 
 

8. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
9. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsesmøder 
Generalforsamling spisning 17:15 d. 22.nov 
 

Mødet slut ca. kl. 20:00 


