
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 18.00 – 22.00  
 
 
Tilstede: LUJ, OC, GS, KD, KSR, JJ, DS  
 
Afbud: BS, HJH, IMT 
 
 
Referat 
 
Dagsorden 
 

1. Sekretariatet  
Vi skal på næste bestyrelsesmøde diskutere eventulle ændringer i priserne på 
bagskabe, buggy- og elskabspriser. De to sidstnævnte er affødt af situationen på 
elmarkedet naturlig prisstigninger for bagskabe. Vi skal også se om der kan findes 
mulighed for optimering af udlejning af bagskabe 
 
Vi er med i Nordic Golf Circle i endnu et år endnu med forbehold for at der aftales af 
der kun må spilles max. 2x om ugen og max. 5x pr. år.  
Efter at have modtaget flere opfordringer fra både gæster og medlemmer af prøver 
vi igen medlemskab af Golfhæftet 
Vi fortsætter samarbejdet med SGN/GNG 
Med udgangspunkt i ovenstående, siger bestyrelsen nej til eventuelle fritspilordning 
med naboklubber, der er heller ikke noget konkret i sigte, men arbejder ikke 
umiddelbart videre med det i 2023. 
 

2. Økonomi 
Vi skal spare generelt, men specielt på energien, og der vil i den kommende tid og 
fremadrettet blive lagt fokus på netop dette, blandt andet i forhold til vores 
vandforbrug på banen som i år vil være en meget stor post i banedriften. 
Vi forsøger at holde på de medarbejdere vi har haft i år, da vi har været meget 
tilfredse med deres arbejde og stabens dynamik generelt. 
Intensiv kampagne på medlemsfordele 
Vi opfordrer alle til af få deres kontigent tilmeldt PBS blandt andet fordi det letter 
arbejdsgangen i vores sekretariat. 
Vi afventer indformation fara CGK/BU på en eventuel mellemregning fra 
HedeDanmark. 
Som nævnt i forrige bestyrelsesreferat, må vi forvente et underskud for 2022, der pt. 
skønnes at komme til, at ligge på niveau med de stigninger fra sidste år, der blandt 
andet vil være på energiområdet, selvom det er svært at spå om. 
 

3. Baneudvalg 
Vinterbanen er ved at blive sat i stand og overgang til denne vil blive afgjort af 
chefgreenkeeperen. 
Vi vil fra næste sæson køre med fuld pakke på GLFR, det betyder blandt andet at 
man via GLFR appen vil have den nøjagtige pinplacering. Derudover vil green blive 
inddelt i 3 zoner, som for nogle år siden, og disse zone vil være oplyst ved 
starterhuset fra standerhejsning. 
Eller henvises der til BU referatet. 



 
4. Status Lerbæk 

Da der i reglerne bekendtgørelsen for fredskovsareler er fundet muligheder der kan 
afhjælpe vores greens i forhold til sollys, er der en dialog igang i forhold til 
muligheden for at fjerne/tynde ud i nogle træer bag 1, 8 og 15. 
Vi er også i dialog omkring en eventuel omplacering af lejet jord, her tænkes der på 
arealet vest for H12 og arealet bag driving rangen. 

  
5. Eventuelt  

Intet under punktet. 
 

 


