
 

Referat af bestyrelses møde d. 27. august 2020 

 
Deltager : Susanne, Lene, Kim, Ove, Georg, Svend, Brian 

Fravær :  
 

Emne Referat Ansvarlig Tidspunkt 

Orientering fra 

Sekretariatet 

 

 

Klubmesterskabet er på plads og afvikles 
lørdag d. 5/9 og søndag d. 6/9. Tilmelding er 
stadig åben indtil søndag d. 30/8 
Sponsormatch er fastlagt til søndag d. 11. 
oktober.  
ÅTD er vi på 1984 greenfee spillere, sidste år 
var der hele året 1946 greenfee spillere.  
Hver måned skal sekretariatet opstille One 
Pager med nøgletal som er relevante for 
klubbens medlemmerne – Skal på 
hjemmesiden d. 1. hverdag i hver måned 

KSR/AM 
 
 
 
 
 
 

KSR/AM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01.09.20 

Orientering fra 

Kassereren 

Laila Jørgensen er ansat som bogholder på 
timebasis. Vi er ved at indkøre et nyt 
økonomisystem E-conomics, som arbejder 
bedre sammen Golfbox. 

SA 
 

 
 

 

 

Orientering fra 

Baneudvalget 

 

 

 

 

Michael er blevet forlænget i 2 mdr. fra d. 1/9 
2020. Robotklipperen kører stadig på 
forsøgsbasis. Husqvarna laver beregninger på 
fremtiden og økonomi. Såmaskine til fairway og 
forgreen er venligst udlånt af Made in 
Denmark. Testperioden på den store fairway 
robot klipper er slut og vi afventer oplæg fra 
Turflynx. 

GS  

Gennemgang 

etiske 

retningslinjer 

Etiske regler er gennemgået og alle i 
bestyrelsen er enige om at overholde ”Code of 
Conduct” 

KSR  

Fordeling af 

udvalgskontaktpos

ter (opdatering af 

organisationsplan) 

Kontaktpersoner i udvalg er fra d.d. 

Udvalg Kontaktperson 

Baneserviceudvalg Kim Stubbergaard Reese 

Baneudvalg Georg Bjørn Severinsen 

Begynderudvalg Svend Fredborg 

Damedagsudvalg Lene Understed 

Eliteudvalg Kim Stubbergaard Reese 

Handicapudvalg Georg Bjørn Severinsen 

Herredagsudvalg Brian Strøm 

Husudvalg Svend Fredborg 

ALLE  



 

Juniorudvalg Kim Stubbergaard Reese 

PR-udvalg Brian Strøm 

Regeludvalg Lene Understed 

Seniorudvalg Ove Christensen 

Sponsorudvalg Kim Stubbergaard Reese 

Turneringsudvalg Susanne Andersen 
 

Opfølgning på 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden 
og vi vil gerne takke Arena Nord for et fint 
arrangement.  

KSR  

Opdatering af 

bestemmelser og 

retningslinjer 

Ændring i bestemmelser og retningslinjer i 
baneudvalget.  
Tidligere tekst: Baneudvalget består af 3-5 
personer inkl. Chefgreenkeeper. Dette ændres 
til: Baneudvalget består af 3-4 personer. 
Chefgreenkeeper deltager i 
baneudvalgsmøder.  
Tidligere tekst: Dette vil oftest være 
baneudvalgsformanden. Ændres til: 
Formanden for baneudvalget skal være 
medlem af bestyrelsen.  
OC samler ændringer og opdatere 
bestemmelser og retningslinjer 
 

ALLE                                                                                             
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29.09.20 

Fastlæggelse af 

bestyrelsesmøder

2020/21 

Følgende datoer er fastlagt 
Tirsdag d. 29. september 2020 
Tirsdag d. 20. oktober 2020 
Tirsdag d. 17. november 2020 
Tirsdag d. 1. december 2020 
Tirsdag d. 19. januar 2021 
Tirsdag d. 16. februar 2021 
Tirsdag d. 16. marts 2021 
 
Endvidere er datoen sat for næste 
Generalforsamlingen til tirsdag  
d. 23. marts 2020 
 
 

ALLE  

Update Ecco og 

Challenge Tour 

KSR har haft møde med Thomas fra Made In 
Denmark og vi er blevet lovet at være vært ved 
Ecco og Challenge Tour i nævnte rækkefølge. 
Tidspunkt for afholdelse kommer senere. 
 

KSR  

Eventuelt Muldvarpe teamet er i gang igen sammen med 
de frivillige er der et stort antal der har meldt 
sig. Der er plads til flere, så alle er velkommen. 
Vores IT/telefoni/Wifi løsning i dag er ikke 
tidsvarende og der arbejdes på en ny og 
forbedret løsning. 
Investeringsønsker & 1. udkast til budget 
fremlægges. 
 
 

ALLE 

 

OC/LUJ 

          

ALLE 

 

              

 

 

29.09.20 

       

20.10.20 

 



 

Kølerummet i bistroen er nedslidt og der 
indhentes tilbud på kompresser, styring og 
fordamper 
I sæson 2021 kommer vi til at kigge på låste 
tider alle dage, så vi har større mulighed for 
indtjening vedr. greenfee gæster. 

SF          

    

KSR/BS 
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