
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. september 2021 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Frits 
Christensen (FC), Inger Marie Andersen (IMA), Carsten Lauridsen (CL), Erik Byskov Larsen (EBL) 
Trine Juul (TJ) og Preben Knudsgaard (PK) 
Afbud:  
Referent:  
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra 17. august 

2021 
Referat og resume er godkendt. 

2. Budget og Regnskab 2021 
 

Budgettet følges i hovedtræk. 
Det forventes, at vi kommer ud med lidt mere 
end budgetteret i overskud. 

3. Baneudvalgets budget 
Opfølgning i forhold til planlagte 
budgetposter og uforudsete poster 
pga. forskellige uventede hændelser. 
Orientering fra møde mellem PBI, HPM 
og Leif 
 

Ekstra udgifter sand 2020 20 tkr. 
Skilte (teesteder) 12 tkr. 
Måtte og bolde driving range 28 tkr. 
Derudover overskrides budgettet med 60 tkr. 
  

4. Boldgrav og opsamler 
Budgettet til 107.000 kr.  
 

Grav 10.000 
Elevator 31.000 
Opsamler 60.000 
Boldopsamling foregår pt. ikke 
arbejdsmiljømæssigt som en opgave der kan løses 
af alle. Kurvene som skal løftes er meget tunge.  
PBI sætter i gang. 

5. Medlemsstatistik pr. september 2021 
 

Ingen bemærkninger. 

6. Stråtag 
Er vi kommet videre med tilbud fra 
tækkemanden og forberedelse af 
ansøgning til anlægspuljen 
 

Udsat. 
 
 

7. Tidsmellemrum på 18 hullers banen 
Drøftelse af om vi skal ændre til 
kortere afstand på starttid end de 10 
minutter vi kører med pt. Hvis det skal 
ændres, er det mest praktisk at det 
gøres pr. 1/1. 
 

Fra 1. januar skal tiderne være: 
Hver 8. min eller 9. min, således at der kommer 1 
tid mere pr. time. 
I sæsonen fra 15. marts – 15. oktober kan 2 bolde 
lægges sammen i weekenden. Sammenlægning af 
bolde foregår torsdag middag. 

8. Booking system til P&P banen 
Drøftelse af et behov for et booking 
system til P&P banen. 
 

P&P kun iflg. aftale og betaling. 
Klubbens medlemmer og træner har fortrinsret.  
Skoler kan igen bookes ind mod betaling. 

9. Nye begyndere til sæson 2022 Det blev besluttet at uddele gratis 
prøvemedlemskaber til de først 50 tilmeldte i 
2022. 



 

Drøftelse af tilbud med gratis 
prøvemedlemsskab til de første 50 
tilmeldinger i 2022.  

 

10. Greenfee aftaler 
Drøftelse af om vi skal fortsætte med 
de greenfee aftaler vi har med 
samarbejdsklubber skal fortsætte. 
 

PK kommer med et oplæg til eventuelle 
ændringer. 

11. Genindførelse af bagmærket 
Baneservice har givet udtryk for at 
banekontrol er nemmere hvis 
medlemmerne har et synligt bagmærke 
på deres bag. Det drøftes om der er 
andre muligheder eller en evt. 
genindførelse af bagmærket.  
 

Det er ikke noget ønske om at genindføre 
bagmærke til vores medlemmer. 
 
Gæster mindes om at greenfee billetten fra 
Probox sættes synlig på bagen. 

12. Golfspilleren i centrum 
Drøftelse af om vi skal forsætte med at 
være en del af golfspilleren i centrum i 
2022.  
 

Vi fortsætter i 2022. 

13. Læhegn på terrassen 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at finde dén 
rigtige løsning, som passer til klubhuset.  

14. Uge 29 
Drøftelse af om vi skal gennemføre uge 
29 igen i 2022. 
Hvis vi skal, skal der tages stilling til 
container, greenfee, cafepriser, 
annoncering i Golfbladet. 
 

Vi kører uge 29 igen. 
Greenfee fastholdes med 50 kr. 
Menu 70 kr.  
Én gang annoncering. 
PK undersøger muligheden for containeren fra 
Backtee. 

15. Strategiweekend 
Praktisk planlægning 
Indhold 
 

Strategiweekend den 20. november. I Dejbjerg 
Golf Klub. 
09:00 – 17:00 

• Samspil mellem de enkelte udvalg. 
• Målsætninger. 

16. Nyt fra udvalgene 
 

Sportsudvalget: 
Oprykning til 2. division for herrerne. 
2. division senior blev i rækken. 
Forventer at tilmelde 2 hold mere i 2022. 
Baneservice: 
Det kører godt. Nærmer sig sæsonafslutning. 
Cafeen: 
Det kører ok. Lone har lidt ferie. 
Det kan blive nødvendigt at forhøje priserne en 
smule i 2022. 
Sponsorudvalget: 
Sponsordagen havde deltagelse af 56 deltagere. 
Hanne Slot er ny medlem af udvalget. 



 

Møde med udvalg og bestyrelsen herunder kamp 
i Skjern Håndbold. 
Baneudvalget: 
Hul 15 er færdig med dræn. I uge 39 begynder 
arbejdet med at fjerne green, for at bygge den 
nye op. 
PR-udvalget: 
Peter Larsen mangler i udvalget. Æret være hans 
minde. 
Turneringsudvalget: 
Turneringsudvalget er færdig for i år.  
Handicapudvalget: 
Ingen opgaver. 
Juniorudvalget: 
Der er kommet flere nye junior. Der er kommet 
hjælpere til for at hjælpe Morten, så de kan deles 
mere op i alder og færdigheder. 
Begynderudvalget: 
Der afvikles 3 fastholdelsesturneringer i 
september. 
Kontoret: 
Evalueringsmøder med klubberne i klubben. 

17. Nyt fra formanden 
1. Skulle vi overveje en ansøgning til 

Velux fonden. Det kunne f.eks. 
være en ny bro til greenen på hul 
10 

2. Tavshedspligt 
3. Markering af orange tee med 2 

plader 
4. Nye begyndere fra juli og frem 
5. Opslag på FB 
 

1. Ansøgning til en ny bro til hul 10. 
2. Husk at alle skal overholde tavshedspligten 

omkring drøftede emner i golfklubben. 
3. Der købes ekstra orange plader. 
4. Informationsdag hos greenkeeperne i 2022. 
5. Se pkt. 7. 

18. Lukket punkt 
 

 
 

19. Næste bestyrelsesmøde   28. oktober 2021 kl. 17 i klubhuset. 
 

20. Eventuelt  
 

Frivillighedsdag lørdag. HPM og IMA har styr på 
dagen  
Nærmest hullet på hul 3 og 18. 
Baneservice med øl og vand. 

 
 


