
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juli 2019 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Mikael Korsgaard, Steen Knudsen (ref.), Agi Szocska, 

Tina Gammelgaard, Kasper Sø, Daniel Svendsen, Ove Nellemann Laursen 

 

1. Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni. 

Referatet er pr. definition godkendt, da der ingen indsigelser har været inden 8 dage efter 

sidste udsendelse til bestyrelsen. 

 

2. Informationer fra formanden 

 

a. Opdatering på fonde 

Veluxfonden er sendt afsted og kvitteret. Behandles i september. 

DIF/DGI-ansøgningen søges udsat til 1-7-2020. 

Seneste: Der kan kun bevilges udsættelse til 1-8-2019.  Bestyrelsen diskuterer hvad der så 

skal gøres. 

 

b. Reception for Bendy 

Hans Henrik, Ove og Mikael var til reception. Bendy fik et par flasker mm. 

 

c. GolfSixes evaluering 

Deltagerne havde en dejlig tur. Gert Nielsen var repræsentant for klubben. Vinderne af 

GolfSixes open deltog i pro-am. 

Gert Nielsen har sendt reportage til Golfavisen. 

 

d. Disciplinærsag  

Vi foretager os intet. Hændelsen viser desværre resultatet af for dårlig og for sen 

kommunikation mellem spillerne. 

Emnet tages op på medlemsmøde til efteråret. 

 

e. Opfølgning på strategidagen 

Der planlægges en ny strategidag, gerne en hverdagsaften. 17.10.19 

 

f. Sociale arrangementer: Foredrag, mini-koncerter etc. 

Steen spørger en nabo som arbejder i foredragsbranchen.  

Foredraget må gerne holdes af en kendis (ikke for dyr) 

En fysisk træner kan også komme på tale. F.eks. Agis søn Daniel.  

November og eller februar vil være oplagte tidspunkter. 

 

 



g. Henvendelse fra medlem vedr. åbningstider i restauranten om søndagen 

Lukkede selvom der var folk på banen.   

Rikke var cc på mailen, så vi formoder at hun tager det op.  

Ellers må vi gå til faste åbningstider. 

Tages med på SU-møde. 

 

3. Informationer fra Kasserer (Mikael) 

Mikael gennemgik kort den udleverede balance pr. 30.6.  

Der mangler kun bogføring af restaurantkort. 

Mikael har modtaget et antal fakturaer, som mangler godkendelse af ordregiver. 

 

4. Informationer fra Begynder-, kanin- og regeludvalg (Ove og Tina): 

 
a. Sommerafslutning begynder og kaniner: 

Afholdtes tirsdag den 2.7. med holdspil - Texas Scramble. 
39 spillere deltog. 

 
b. Vi oplever at flere og flere spillere selv spiller sig ned i hcp og som vi ikke møder i 

udvalget. 

Først når de skal have hvidt bagmærke bliver vi/de opmærksomme på at der ikke er 

deltaget i regelundervisning m.v. 

Reglen er i dag at hvidt bagmærke først kan udleveres når deltagelse i 

regelundervisning 1 og 2 er noteret på kartotekskortet i Golfbox, men det 

overholdes ikke. 

Klubben har derfor medlemmer, som ikke har modtaget læring i etiketteregler og 

ikke er undervist i golfreglerne. 

Det blev besluttet at Tina og Ove tager initiativ til et møde med Bo Damgaard for at 

fastlægge fremtidig praksis, som skal oplyses til nye spillere/medlemmer 

fremadrettet. 

  
c. Pas på banen: 

Oplevelsen var (igen) at en del af de dygtige spillere på Ecco touren og sågar også 
finaledeltagerne og forældre til junior turneringen konsekvent går mellem green og 
bunker. 
Det kan forventes at de dygtige og gode spillere går foran med et godt eksempel så 
vi alle er med til at beskytte vores baner. 
Det blev besluttet at Agi vil forsøge at få et indlæg i Golfavisen mv. om ovenstående 
problem samt om etikette regler generelt, evt. kombineret med henvisning til 
videoer med Peter Launer Bæk om etiketteregler for opretning af nedslagsmærker, 
aldrig køre mellem green og bunker samt anvendelse af rive i bunker. 

 
d. Ecco Tour: 

Manglende morgenmad og koordinering mellem turneringsledelse og restaurant. 
Junior spillere med forældre fra hele landet med start kl. 08.00 - og ingen kaffe, 
rundstykker m.v. - restaurant var lukket. 
Hvor går organiseringen og kommunikationen galt? 
Kan/skal vi ikke gøre det bedre, også for klub omtalens skyld? 



Punktet medtages på næste SU-møde. 
 
Diabetesforeningen: 
Diabetesforeningen har været her med i alt 10 deltagere. 
Trods opfølgende skrivelse fra OEG til deltagerne, har ingen af dem meldt tilbage. 
 
Besøg på greenkeeper gården: 
Kanin- og begynderudvalg har med Bendy aftalt rundvisning og gennemgang på 
greenkeeper gården den 14. aug.  Max. 50 deltagere, hvis der skal være for alle 
medlemmer. Øl og vand skal kunne købes. 
 
Banerating: 
Der høres en del kritik af den nye banerating.  Den er jo bygget ud fra 5 års statistik 
og skal køre i 2 år, hvorefter der sker en ny revision. 
En gennemgang af statistikken viser at ratingen ikke er helt skæv. 
Banerating medtages i kommende nyhedsbrev. 

 
e. Information fra Tina: 

Klubber i klubben. 

Nye spillere bliver ikke behandlet godt hos Onsdagsdamerne, og det forlyder at det 

samme gør sig gældende hos Torsdagsherrerne. 

Findes der mon uskrevne regler i klubberne i klubben, som ikke kan accepteres? 

Det er ærgerligt at klubberne i klubben ødelægger det gode arbejde som Begynder- 

og kaninudvalget har gjort. 

Et alternativ kunne være at etablere en ny ”klub i klubben” for medlemmer, som ikke 

kan eller vil være med i de etablerede klubber i klubben. 

F.eks. nye medlemmer, som er overgået til at være handicapspillere. 

Vi skal især passe på med at der ikke her sker klikedannelser, som det ses andre 

steder. 

Den kunne hedde f.eks. ”Mandagsmix”, kun spille 9 huller med løbede start (det 

giver kortere banelukning) og evt. start på hul 10. 

Tina og Ove er tovholdere indtil andre (nye medlemmer?) findes. 

  

5. Status på EventyrUgen mm. (Steen) 

2019                   2018                   2017 

Singleturnering                 240                      200                     239 

Ægteparturnering          134/268           138/276              140/280 

 

Regionsgolf: Alle holdkaptajnerne har den 7. juni modtaget vedhæftede opfordring, 

foranlediget af en klage fra greenfeespillere, som følte sig generet af regionsgolfere 

søndag den 6.  

 

6. Informationer fra øvrige udvalg 

 

a. Kommunikation (Agi) 

Har holdt møde med Hasse Frimodt. Kugler og Buler var omtalt i Ugeavisen onsdag 

den 3. juli. 



Agi tager billeder, Hasse følger op med artikler. 

Ungdomspsykiatrien kommer med til Kugler og Buler med forældre og medlemmer. 

De kommer i restauranten og fortæller lidt inden de får checken udleveret. 

Har også holdt møde med Malene, som har kontaktet en række gode juniorer. 

Malene bager kage og kører med rundt på banen.  Restauranten serverer mexicansk 

buffet. 

Golflog skal besluttes nu, hvis vi skal videre. Vi sparker Golflog til hjørne indtil videre. 

 

  

b. Eliteudvalg (Kasper) 

Nogle kampe i danmarksturneringen blev udsat den 15.-16. juni. De er aftalt eller 

spillet. 

August Høst var i Japan til junior-vm. Blev nr. 25. Bedste dansker. 

Kugler og Buler skal bruge nogle elitespillere. Malene hjælper til og har et antal 

juniorer. 

Det er nu helt sikkert at vi fortsætter i Santanderdivisionen i næste sæson. 

Der er udtaget 2 spillere fra Ecco-touren til deltagelse i 7 Challengeturneringer. Vor 

spiller er Peter Launer Bæk. Slutter han i top-10 i en turnering er han automatisk 

inviteret til den næste. 

Han endte på en delt 21. plads i uge 25. Frederik endte længere nede i rækken. 

 

 

c. Juniorudvalg (Daniel) 

Sidst i juni var der juniorcamp i 3 dage henover weekend med ca. 20 deltagere.  Stor 

succes og en fin oplevelse med mange aktiviteter. 

Sidst i sommerferien 7-9-aug arrangeres Sjov Sommergolf for både medlemmer og 

ikke medlemmer, 

 

7. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde 1. august. 

 

 


