
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2021 

Til stede: Hans Henrik Søllested, Ove Nellemann Laursen, Mikael Korsgaard, Steen Knudsen, Agi 

Szocska, Kasper Sø 

Afbud fra: Daniel Svendsen, Tina Gammelgaard 

1. Formanden (Hans Henrik) 

 

Generalforsamling: 

• Dirigent 

Niels Ibsen er blevet spurgt og har accepteret 

 

• PowerPoint og referat 

Steen har lavet udkast til PowerPoint. Tina har meddelt at hun vil styre den på 

generalforsamlingen. 

Steen tager referat 

 

• Beretning 

Der skal sendes input til HH vedr. 2020 fra alle udvalg 

 

• Regnskab og budget 

 

 

• Forslag 

Ingen forslag fra medlemmer 

 

• Valg 

Tina, Kasper og Steen er på valg. Steen modtager ikke genvalg. Anne udtrådte af 

bestyrelsen 1. maj. 

Der kan vælges 2 nye i stedet for Steen og Anne 

 

 

 

Møde med Rikke, Bo og Bendy torsdag den 19. august 

Der blev debatteret om hvorvidt vi skal betale for en Short Game bane og hvor meget vi 

skal betale for vedligeholdelse. 

 

 

 

 



 

 

2. Rekruttering (Agi) 

 

Frivillighedsarrangement fredag den 17. september. 

Restauranten er ledig denne dag. 

Der blev debatteret lidt om det skal det være samme koncept som sidste år eller spil på 

Pay&Play med underholdning i form af specielle regler 

Velkomstbowle uden alkohol på puttinggreen, derefter spil på Pay&Play, efterfulgt af 

samling i restauranten med 2 retter mad med 1 genstand i form af 1 øl, 1 vand eller 1 glas 

vin. 

Agi laver invitation 

Steen og HH laver liste over udvalgsformænd 

Der hentes præmier fra Bilka mm. 

 

3. Kasserer (Mikael) 

 

Regnskabet for 2020 

Der er enighed om at beløbet for trænertimer skal ud af regnskabet. Kan i stedet vises 

som note med antal timer. 

Tilskud til elite fra Erhvervsklub skal være 75.019 iflg. Erhvervsklubbens regnskab. (HH) 

Hvervningsfee og Bilag-B sponsorat skal deles 

Der er en række poster i det viste budget, der ikke stemmer med det vedtagne corona-

budget. Mikael undersøger og taler med revisor. 

Mikael undersøger hvorfor kontingentindtægter er faldet i stedet for at stige. 

Medlemstallet er faldet med 20 medlemmer i første halvår 20 i forhold til 2019! 

Budget for 2021 prøves lavet ud fra budget 2020. 

 

4. Eliten (Kasper) 

Der spilles Danmarksturnering 21.-22. august 

August Thor Høst blev fejret ved arrangement i klubben. 

Første holdet kæmper for overlevelse i Elitedivisionen. Hvis de ikke kan blive, rykker de 

ned i 1. division og så kan andet holdet ikke rykke op. 

 

5. Juniorer / Analyser (Daniel) 

Daniel er fraværende. – Intet nyt. 

 

6. Regler (Tina) 

Intet nyt om regler 

 

7. Begyndere (Ove) 

Begynderne er startet efter sommerferien. Masser af hcp-spillere. Fungerer fint. 

Søndagsmix for begyndere starter først i 2022. 

Velkomstmøde for begyndere med rundvisning bliver med Ove som deltager. 

 

8. Baneudvalg (Ove) 

Besøg på greenkeepergården bliver i september 

DGU har holdt bane rating. Vi venter spændt på resultatet. 



 

 

 

 

9. EventyrUgen / Turneringer (Steen) 

 

Klubmesterskaber i slagspil 28.-29. august Der sendes reminder ud. 

Congratulationsturnering er lagt på hjemmesiden i dag. Der kommer også en reminder. 

 

EventyrUgen er evalueret med staben af hjælpere 

Sten N. udarbejder liste med de omtalte punkter. 

Der blev talt om spilformer og early birdy (droppes i 2022) 

I parturneringen bliver det til Fourball-aggregate og greensome.  

Der er brugt for mange penge på hjælpere og tøj. 

Hjælpergruppe reduceres til ”som i gamle dage”, dvs. en hård fast kerne på få personer 

og et begrænset antal løse hjælpere. 

 

10. Kommunikation (Agi) 

 

Nyhedsbrev – der kommer ikke nyhedsbrev før om 3 uger. 

Næste brev skal omtale nedslagsmærker og lægge turfs på plads. 

 

 

11. Eventuelt 

 

Der holdes inspirationsdag med golf på udvalgt bane – Langeland 18.9. 

Der holdes et virtuelt møde før udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.  Mikael 

giver besked. 

Næste møde er den 7. september kl. 17 (før generalforsamlingen) 

SK bestiller bord og dagens ret (antal?) 

 

 

15.08.21 

SK 


