
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2019. 

 
Deltagere Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann Laursen, Mikael Korsgaaard, Tina 
Gammelgaard, Agi Szocska, Steen Knudsen (ref), Rikke Mølhave Thorborg (deltog i den første del 
af mødet) Kasper Sø (kom senere) 
Afbud fra Daniel Svendsen 
 
Dagsorden i henhold til forretningsordenen: 
  

1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
2.    Orientering fra: 
 
Driftselskabet 
Rikke fortalte at padletennisbanen er snart klar. Den forventes at åbne så småt i næste uge. 
Officiel åbning for medlemmer og sponsorer når den er helt klar. Der vil være en intropris for 
medlemmer. 
Skæring 1.4. for udmeldelser af klubben.  58 er udmeldt i første kvartal mod 88 sidste år. 
Private baneejere tilbyder stadig kort til 600kr. til 1 gangs spil på hver af de ca. 14 baner. 
Rikke har været til præsentation af nyt østrigsk golfbookingsystem. Flere baner på dansk 
marked har sagt ok. Golf.dk har sagt god for det.  Hørsholm har haft systemet til demo i et år 
og er meget begejstrede.  Systemet er meget brugervenligt og koster kun halv pris af GolfBox.  
Hotline 24/7.  
Systemet hedder Next change. 
Rikke har fået et cirkulære om at klubber der ikke er momsregistreret kan kompenseres for 
momsudgifter. Det kræver at klubben har en venskabsforening. Vore venskabsklub er 
Hørsholm. 
Hasse Frimodt (Ugeavisen) dækker padletennisbanen.  Han kan kontaktes om alle 
pressemeddelelser, vi kan ønske at sende ud. 
Nu ser klubben fremad! 
Der er pt. solgt 251 G5 kort, hvilket cirka svarer til salget i samme periode 2018. 
Cafeen skal trimmes med mandskab (evt. frivillige)?? 
 
 
 Formanden 

       Forretningsorden skal tilpasses. 
       Dette blev foretaget straks. 
 

 
Kasserer 
Der vil ske en løbende rapportering til bestyrelsen, når der overhovedet er noget at rapportere, 
hvilket f.eks. ikke er tilfældet i første kvartal.  
Vi skal i gang med at tilrette kontoplan, så vi kan komme i gang med bogføring. 
Det er fortsat et spørgsmål om vi skal skifte bank, og til hvilken. 
Vi venter til vi har set sponsoropgørelsen for første kvartal. 

 
 
 
 



Udvalg / øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Der var ingen bemærkninger 
 
3.    Golfspilleren i Centrum 
De nye bestyrelsesmedlemmer blev introduceret til Golfspilleren i Centrum. 
Det er vigtigt at man ser resultaterne som medlemmernes svar på en forventningsafstemning. 
Hvis de ikke forventer ret meget, skal der ikke meget til at give en god score, hvis de har høje 
forventninger, skal der ikke meget til at udløse en skuffelse. 
 
4.    Sager til beslutning / videre aktion / gennemgang af TO DO liste 
Punkterne i listen blev gennemgået nedenfor. 
 
5.    Eventuelt 

  

Under TO DO listen er følgende punkter: 

Fonde> 

Hans Henrik og Ove skal på kursus i fundraising fredag og lørdag. 

Energi Fyn har afslået vor ansøgning 

2i1 puljen behandles i aften i Odense Kommune – Senere søgning viste at vores ansøgning har 
prioritet 5. 

 

  

Forretningsorden for bestyrelsen  

Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet de faktiske forhold. 

 

Fordeling af udvalg / opgaver, samt valgperioder 

Elite - Kasper 

Junior - Daniel 

Begynder og kanin - Ove  

Bane – Mikael - HH 

PR- og Medier - Agi 

Regler og handicap – Tina, bakket op af Ove. Connie kommer på dommerekursus. 

Turneringsudvalg – Steen er kontaktperson 

Disciplinærudvalg – Mikael 

Social- og kulturudvalg – Agi og Tina 

Golfspilleren i Centrum – Daniel og Bo 

 

 

 

 



Valgperioder: 

Kasper 2 år 

Steen 2 år 

HH 1 år 

Ove 1 år 

Mikael 1 år 

Daniel 2 år 

Tina 2 år 

Agi 1 år  

 

Update på generalforsamling   

Referatet er nu underskrevet af dirigenten og regnskab er underskrevet af bestyrelsen og revisor. 

Begge dele lægges på hjemmeside. (HH) 

Nogen har nævnt at det ville have været rart med en præsentation af kandidaterne til 
bestyrelsesposterne. – Præsentation kommer i første nyhedsbrev. 

 

 

Status på Årsmagasinet 

Der var enighed om at bestyrelsen skal have mere indflydelse på indholdet til næste år. 

 

Update på EventyrUgen  

25% af det forventede maksimumdeltagere er tilmeldt til singleturneringen, 50 % til 
ægtepartilmeldingen. 

Sponsorsituationen er rigtig god 

 

Golfsixes open + pris og hjælpere (HH) 

Det blev vedtaget at alle – uanset hjemmeklub, skal betale 400 pr. par. 

Der er plads til max 90 hold. 

 

Sponsorater til junior 

Energi Fyn Fond (info) + support El og OK benzin.  

Det blev diskuteret hvad vi kan gøre mere 

 

 

 

 



Begyndere 

Der blev talt om muligheden for at lave en opfølgning på spillere, som er blevet handicapspillere. 

Opfølgning efter ca. et år på eget netværk og spil med andre, samt deltagelse i klubber i klubben. 

 

Introduktionskort, parkeringskort mm. 

De nye bestyrelsesmedlemmer blev informeret om dette, samt om nøgle, alarmbrik mm. 

Steen får G5 kort – øvrige introduktionskort. 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 2. maj 

Der er aftalt SU møde mandag den 29. april 

Der er aftalt strategimøde mandag den 10. juni – Tina og Agi sætter dagsordenen. 


