
 

Resumé fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Frits 
Christensen (FC), Erik Byskov Larsen (EBL), Carsten Lauridsen (CL), Inger Marie Andersen (IMA) og 
Preben Knudsgaard (PK) 
Referent: HPM 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat fra 22. november 
2021 

Underskrevet uden bemærkninger 

2. Regnskab 2021 
pr. 31. december 2021 
 

Taget til efterretning. 
 

3.  Budget 2022 
 

Enkelte tilretninger ellers godkendes udkastet. 
 

4. Medlemsstatistik pr. 1/1 2022 
 

Der har været et lavere frafald end forventet, 
der er dog stadig en del som ikke har indbetalt 
endnu. Først når alle indbetalinger er på plads 
har vi det endelige medlemstal. 

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

Udsættes. 

6. Greenfee aftaler 
Forslag til aftaler med klubber omkring 
rabatordning. 
PK 
 
Vedhæftet er et udkast til brevteksten til 
klubber som ønskes opsagt samt forslag til 
ændringer med samarbejdsklubber. 
 

Enkelt tilretning - Forslaget i øvrigt godkendes. 
 
Rettes på hjemmesiden så snart aftalerne er på 
plads. 

7. Vedtægtsændring 
Forslag til generalforsamling 2022 om 
afholdelse af virtuel generalforsamling 
m.m. fra generalforsamlingen 2021. 
 

 
IMA i kontakt med DGU. 
Medtages på mødet i februar.  

8. Generalforsamling 2022 

• Forventet afholdelse 2/3 

• Planlægning 

• Beretninger 
 

Flyttes til torsdag den 17. marts 2021. 
Der laves et opslag om dato og indsendelse af 
forslag fra medlemmerne, hurtigst muligt. 
Beretninger sendes til IMA senest den 10. 
februar 

9. Lokale regler 
Indførelse af E5 regel til vores lokale 
regler. 
Formålet med denne regel er at fremme 
spille tempoet.  

 
E5 reglen indføres. Reglen er med til at 
understøtte ”ready golf”.  
Bruges i alle tællende turneringer. 
I Danmarks turneringen anvendes reglen ikke. 



 

DGU anbefaler at reglen indføres i alle 
klubber i Danmark.  
 

10. Golfsimulator 
Trackman golfsimulator til eget brug 
(træning og sjov) 
 

 
Der udarbejdes en business case som 
efterfølgende drøftes på et bestyrelsesmøde. 

11. Cafeen 2022 
Lone har forslag til nye åbningstider: 
Mandag kl. 11.00 til kl. 16.00 
Tirsdag kl. 11.00 til kl. 21.30 
Onsdag kl. 11.00 til kl. 21.30 
Torsdag kl. 11.00 til kl. 21.30 
Fredag kl. 11.00 til kl. 16.00 
Lørdag kl. 11.00 til kl. 16.00 
Søndag kl. 11.00 til kl. 15.00 
 
Ved gunstart aftales der fra gang til gang 
om Lone kan levere maden. Dette vil være 
afhængig af mængden 
 
Ved Danmarksturneringer m.v. vil Lone 
gerne lave morgenmad m.v.           
 
Ved regionsgolf aftales forplejning med 
Lone fra gang til gang. 
 
Menukort og priser: 
Menuer på spisekortet vil få en 
prisstigning. F.eks vil en pariserbøf og 
stjernekaster få en prisstigning på kr. 10,- 
fra kr. 85,- til kr. 95,-. Smørrebrød en 
stigning fra 20,- til kr. 25,- 
 

 
 
 
Forslaget godkendes. 
 
Priserne tilpasse på grund af råvarer stigninger 
og stigning af priser på el og vand. 

12. Uge 29 
Der er booket en BACK TEE container til 
uge 29 – skal denne aftale fastholdes. 
PK 
 

 
Vi fortsætter med containeren i 2022. 

13. Hole i One tavler 
Der er ikke flere tavler og der skal findes 
vægplads til nye. 
PK 
 

Der indkøbes 10 nye tavler 
De ældste tavler hængs op i kælderen. 

14. Nyt fra udvalgene 
 

Sportsudvalget: Ingen bemærkninger 
Baneservice: Ingen bemærkninger 
Cafeen: 
Den nyindkøbte køler skal byttes, da den larmer 
for meget i caféen. 



 

Der laves en ny aftale omkring indkøb af 
rengøringsartikler. 
Sponsorudvalget: 
Tæt på at være færdig med nytegning af aftaler. 
Baneudvalget: 
Forslag til tilretning på Pay and Playbanen: Hul 
2, 3 og 5 er egentlig for lange som par 3 huller. 
Hul 2 og 5 kunne med fordel ændres til par 4 
huller. 
Det er også muligt at sætte et ekstra teested. 
Der afsættes penge til oprensning af den sidste 
del af vandløbet ved hul 11/12 helt ud til åen. 
PR-udvalget: 
Der mangles 1 person i udvalget. 
Turneringsudvalget: 
Ikke noget at bemærke. 
Handicapudvalget: 
Ikke noget at bemærke. 
Juniorudvalget: 
Der holdes møde om den kommende sæson i 
uge 5.  
Begynderudvalget: 
Begynderudvalget har haft møde omkring 
forløbet i 2022. 
Der skal holdes et møde med følgesvende og 
mentorer omkring forløbet i 2022. 
Den nye måde af blokere på til 
onsdagsturneringer skal tilpasses undervejs, hvis 
ikke det kommer til at fungere. 
Kontoret: 
Ingen bemærkninger. 

15. Nyt fra formanden 
1. Installation af den nye ProBoks 
2. MUS samtaler 
3. Årets forening  
4. Forespørgsel om vi vil med på - 
https://www.odendo.dk/oplevelser?sort=
Ending_Soonest  
5. Tilbud om musikalsk underholdning – 
Søren Krogh  
6. Forespørgsel på om vi vil lave et 
samarbejde med Padel tennis og golf til 
vores medlemmer. 
7. GDPR 

 
1. Installationen sættes i gang inden sæsonen 
starter. 
2. IMA indkalder. 
3. Vi er ikke interesseret. 
4. Nej tak 
5. Nej tak 
6. Der ønskes ikke at sætte gang i et 
samarbejde med Padel tennis pt.  
7. Der tjekkes op på flere områder, for at sikre 
der er styr på det.  

17. Næste bestyrelsesmøde   Onsdag den 23. februar 2022 kl. 17 i klubhuset. 
 

18. Eventuelt  
 

Ingen bemærkninger. 

 

https://www.odendo.dk/oplevelser?sort=Ending_Soonest
https://www.odendo.dk/oplevelser?sort=Ending_Soonest

