
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. maj 2022 

Deltagere:  
 

Suppleanter:  

Gæst: 

Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro, Lene Understed Jacobsen, Inge Møller Thomsen 

Dann Sørensen, Jacob Juel Olesen 

Adam Evans 

- 

1.  Nyt fra Greenkeeper staben 

Åbent hus 20. maj var en god oplevelse. Dejligt at høre de positive tilkendegivelser fra de 
fremmødte og at få dialogen om banearbejdet. Tilkendegivelser blev givet om frivilligt 
arbejde på banen – hvilket vi er meget taknemmelige for. Der bliver fulgt op på de 
forskelllige forslag. 
En succes, som vi gentager samme dag som demodag i 2023.  

Vinteren har været hård ved greens. Øvrige dele af banen står bedre end tidligere år.  
Der afsættes særlige tider til de større projekter ang. banearbejde, som varsles i god tid 
når det påvirker tidsbestillingen. Dette planlægges ud fra kalenderen hvor det egner sig 
bedst muligt også iht. spillepres.  
Greens forbedres for hver dag. Stor opfordring til alle spillere med at huske at rette 
nedslagsmærker, da hvert mærke der ikke rettes op ikke forbedrer situationen. 

Adam berettede om gennemgang af banen med DP Tour-konsulent forud for Challenge 
Touren i august.  

Vi har et rigtig godt team. Det bedste vi i øjeblikket kunne ønske os.  
Stor opbakning fra bestyrelsen hertil.  

2 Orientering fra Sekretariatet 

Der planlægges arbejdsdag 14. juni (formiddag). Banen er i forvejen her lukket til 
Company Day med gunstart over middag.  

Den valgte velgørenhedsturnering med CoolUnite 24. juni aflyses.  

Programmet er lagt for sponsorarrangementer frem til december måned med månedlige 
arrangementer samt en sponsorturnering 17. juni.  

Vi har i den seneste tid ikke anbefalet gæstebesøg, men vil fra medio juni fokusere herpå 
igen.  

3. Orientering fra kassereren 

Vi følger budgettet til den gode side på udgiftssiden.  
Mangler lidt på kontingenter men  rykkerprocedurer er i fuld gang.  
Greenfee er forståeligt nok bagud, men på sponsorsiden er vi allerede over budget og 
flere sponsorer kommer til, - specielt på grund af sponsornetværket.  
Vedligeholdelse på maskiner er under budget hvilket vi kan takke Bjarne for. 
 
Likviditeten er ca. 300.000 bedre i år end på samme tidspunkt sidste år. 
 

4 Baneudvalget   

Ønske om oplagringsplads til sand på banen for at spare kørselstid.  
GLFR vil blive iværksat iht pinplacering, men der bliver også lavet en zoneinddelt 
pinplacering for at tilgodese alle (ved klubhus og indcheckning).   



Sorte flag på for-9 er der kommet der hvidt tryk på så det bliver nemmere at se flagene. 
Hvis dette ikke er tilfældet bliver de udskiftet til hvide flag med sort tryk. 
 
I øvrigt henvises vi til baneudvalgets referat  
 

5 Udvikling af par 3 banen  

Undersøge muligheden for multi-purpose par 3 bane med fodboldgolf/discgolf.  
Der arbejdes sideløbende med en udvidelse af par 3 banen til en intermediatebane.    
 

6. Begynderudvalget 

Der arbejdes på hvem der kan efterfølge Dorthe og Flemming Ravn og deres team og det 
arbejde fortsætter. I øvrigt er der meget stor aktivitet og mange begyndere (ca. 60).       
 

7. Challenge Tour 

Har haft første planlægningsmøde med CT og der var positive toner derfra. Vi får brug for 
ca. 100 frivillige til blandt forplejning, baneopgaver (divot, blæser, ...).    
 

8. Gennemgang af bestemmelser og retningslinjer 

Er tilrettet uden bemærkninger. 
 
Kontaktpersoner – som i 2021 
Kontaktpersonen kontakter udvalgsformændene for at verificere at de medlemmer der 
er i udvalgene rent faktisk også er det. 
 

8. Eventuelt  

Husudvalget er under genopbygning, og vi takker i den forbindelse Bodil, Henning og Jan 
for det store arbejde de har udført. Claus Strøm har taget førertrøjen og Bent Thomsen 
som vicevært deltager i husudvalgets møder. 
 

Referent Inge Møller Thomsen/Kim Stubbergaard Reese 

 


