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Referat af bestyrelsesmøde den 4. januar 2023 
 
Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Gert Skjønnemand (GS), 
Erik Enggaard (EE), Frederik Bonde-Neltoft (FN), Ditte Dam (DD), Kim Fisker (KF) 
Afbud:  Svend Erik Christensen (SEC), 
Referent: Ditte Dam (DD) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- Mødet den  
- Referat godkendt uden bemærkninger.  

 
 
2. Korte mundtlige meddelelser fra formanden og golfmanageren 

- Caféen – Den nye forpagter er nødsaget til at springe fra inden opstart grundet 
sygdom.  

- Vi undersøger forskellige muligheder for forpagtning. 
- Stillingsopslag sendes ud ultimo uge 1 på Facebook, vores hjemmeside og andre 

portaler. 
 

3. Status medlemmer 
- En større nedgang i medlemmer end budgetteret. Det er en tendens der ses landet 

over. Der er planlagt et rekrutteringsmøde med DGU med henblik på at få flere 
medlemmer. Rekruttering bliver et separat indsatsområde, og flyttes ud af 
begynderudvalget. 
 

- Rekrutteringsudvalg: 
- Møde sat op med Kim Uldahl, DGU mandag 09. januar, med henblik på rekruttering. EE 

sender indkaldelse ud til det foreløbige rekrutteringsudvalg. 
- Foreløbige medlemmer: Jimmi Mathiesen, James Hillerstrøm, Steen Poulsen, DD, EE. 

Der skal udarbejdes en årsplan/kalender i samarbejde med udvalget. 
- Iflg. DGU er det nødvendigt at afsætte midler til lead-generering som målretter 

annoncer mod de rette målgrupper for vores kampagner.  
- Vi skal have de gode historier ud på de sociale medier – evt. historie om mentor 

ordning, virksomhedsnetværk, sociale fællesskaber osv. 
 
 
4. Status klubbens økonomi. 
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- Perioderegnskabet 1.10.22 – 31.12.22 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 er hårdt ramt af det våde vejr. 
- Vores nye puttinggreen på gamle hul 7, er så småt ved at være spilbar. Der arbejdes 

videre med at gøre den færdig til sæson 2023. 
- Der udarbejdes en plejeplan for banen med arbejdstimer. 

 
- Baneservice (BL).  
- Ingen bemærkninger 
 
- Boldopsamling (BL).  
- Ingen bemærkninger 

 
- B&U (EE).  
- B&U har konstitueret sig. EE er indtrådt som formand, og udvalget består ellers af: Lise 

Enggaard, Ditte Axelsen, DD, Nicolai Klindt & Carsten Bertelsen. 
 

- Sponsorudvalg/GCC (DD) 
Der skal findes sponsorer til 2-3 klubturneringer i 2023. 
 

- Begynderudvalget (GS).  
- Ingen bemærkninger 

 
- Regel/handicap-udvalget (GS).  

De nye tillæg til golfreglerne er trådt i kraft – DD sørger for at der bliver bestilt nye 
regelbøger, når vi er ved at løbe tør for dem vi har tilbage. Vi kan opfordre til at 
medlemmerne benytter den regel-app DGU henviser til. 

 
- Turneringsudvalg (AJ).  

Turneringsplanen for 2023 er lavet, og offentliggjort på hjemmesiden samt i GolfBox. 
 

- Eliten 
FN præsenterede et specificeret budgetforslag. 

 
6. Opfølgning strategiplan 2023-2025.  

- Vores Vision og målsætninger for de enkelte områder blev diskuteret og gennemgået, 
og der arbejdes videre på en detaljeret plan. 
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7. Skriftlige forslag til behandling.  
Ingen forslag indkommet. 

 
8. Eventuelt 

- Møderække bestyrelsesmøder 
 

BM02 / Torsdag 23/2-23 
BM03 / Onsdag 22/3-23 
BM04 / ? 
BM05 / ? 
Bestyrelsestur / enten i form af fællesarrangement/spisning til hjemmebanekampene 17. juni i 
Gyttegård – eller en tur i weekenden 24-25. juni 

 
 
Mødet slut ca. kl. 20:00 


