
 

Resume fra bestyrelsesmøde mandag den 24. november 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Carsten Lauridsen (CKL), Ulla Helene Simonsen (US), 
Karl Ole Nørgaard (KON), Peder Bro Iversen (PBI), Erik Byskov Larsen (EBL), Inger Marie Andersen 
(IMA) og Preben Knudsgaard (PK) 
 
Afbud: Frits Christensen (FC) 
Referent: HP 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat 24. 
oktober 2022 
 

Referatet er godkendt.  
 

2. Periodebalance pr. 31/10  Resultatet er forbedret i forhold til budgettet i oktober.  
Forbedringen skyldes periodeforskydning samt, at der har 
været meget lavt aktivitet hos greenkeeperne på grund af 
sygdom, kursus og afspadsering/ferie. 
  

3. Medlemsstatistik Der er mange bevægelser i medlemskategorierne pr. 1/1 
2023. Der henvises til fremsendt opgørelse. 
 

   2022 2021 2020 2019 2018 

  20/11 20/11 31/12 31/12 31/12 

Senior - betalende 664 681 631 604 605 

Senior - betalende - 9 hullers 1 14 8       

Senior - gratis - ansatte 7 5 4 5 5 

Bambier ( - 9 år) 18 7 4 5 9 

Junior (10-18 år) 61 71 41 27 27 

Ynglinge (19 - 25 år)2     1 28 20 

Ungseniorer (19 - 30 år)3 71 87 81 5 6 

Flexmedlemmer 130 113 116 120 119 

Flex - Skjern Håndbold 22 17 14 11 7 

Lang distance 51 50 38 20 15 

AKTIVE SPILLERE 1038 1039 930 825 813 

Prøvemedl. senior4 33 6 24 44 15 

Prøvemedl. Junior 2 0 19 12 7 

Pay & Play 54 30 21 22 18 

I alt antal medlemmer brutto 1127 1075 994 903 853 
1Gives kun til ældre/funktionsnedsatte medlemmer som 
fastholdelse      
2Medlemskategorien ændret i 2020     
32019 og 2018 er det 26-30 årige      
42022 - startet i efteråret. Godt halvdelen er indmeldt pr. 1/1 2023   

4. Budget for 2023 Der lægges op til at alle kontingenter sættes op med 200 
kr. Der skal kigges på kategorier i skabe og prisen på såvel 
skabe som parkering skal sættes op. 



 

HPM laver et udspil. Priserne på leje af bagskabe og 
opdelingen i kategorier skal være klar til 20. december af 
hensyn til fakturering. 
 

5. Opsamling fra DGU regionalmøde IMA sender link til powerpoint til bestyrelsen. 
 

6. Strategidag 
Skal den afholdes? 
Hvornår? 

Der var enighed om at afholde strategidagen som en 
endagsforetagende. Den 20. januar 2023, kl. 15:00. 
HUSK at få det skrevet i kalenderen. 

7. Ansøgning til den kommunale 
anlægspulje: 
Stråtaget 

Der følges op på stråtaget. 
Ansøgning senest den 4. januar 2023. 

8. Rekrutteringsudvalg 
Etablering og opgaver 

PK, FC og IMA er i udvalget. Der skal flere med i udvalget. 
Kim Uldahl kommer den 14. december. Der laves en 
kalender med tiltag for 2023. 
 

9. Kvinder og golf Igangsættes i 2023. Der skal findes en tovholder. 
 

10. Greenfeeaftaler 2023 Ingen ændringer i forhold til 2022. 
 

11. Evaluering af tidsintervaller på 
banen. 

Vi fastholder tidsintervallet på 8 minutter. 
Bestyrelsen mener ikke der er behov for at vende banen 
hver anden uge. Forni som spilles mest, er mere 
tør/robust i udfordrende perioder. 
Det vurderes, at der ikke er et uensartet slid på banen. 
 

12. Golfspilleren i Centrum 
Liste over medlemmer som har 
krydset af i at ville hjælpe med 
frivilligt arbejde, drøftes på 
mødet. 

Der er positive resultater fra undersøgelserne i 2022.  
Banen får meget ros. 
Medlemmer som har markeret, at ville deltage i frivilligt 
arbejde og evt. sponsor er fordelt, så de kontaktes. 
 

13. Nyt fra udvalgene Begynderudvalg 
Haft møde omkring begynderforløbet i 2023. 
Der er igangsat beskrivelse af forløbet: 
3 deltagelse i onsdagsturnering 
1 + opstarts deltagelse i regel- og etikette undervisning. 
Sportsudvalg 
Ingen bemærkninger 
Baneservice 
Ingen bemærkninger. 
Snak om hvordan vi forhindrer brug af buggys i våde 
perioder. 
Det skal hurtigst muligt kommunikeres ud, at der er lukket 
for kørsel med buggys indtil den 1. marts. 
Kontoret kan undtagelsesvis ved funktionsnedsættelse 
give dispensation (med introduktion til kørsel på banen). 
Cafeen 
Søger fortsat efter hjælp til Lone i 2023. 



 

Sponsorudvalget 
I gang med at forny sponsoraterne.  
Baneudvalget 
Ikke den store aktivitet på grund af kursus og sygdom. 
Bunker på hul 15 ikke gjort færdig. Der er ikke spredt sand.  
PR-udvalget 
Ingen kommentarer – FC var fraværende. 
Turneringsudvalget 
I gang med at planlægge turneringer for 2023. 
Handicapudvalget 
Ingen bemærkninger. 
Juniorudvalget 
Ingen bemærkninger 
Kontoret 
Bags flyttes fra foran kontoret til døren til hul 18. 
Kloakken skal repareres, der er lunker i rørene. Vi har en 
selvrisiko på 4.000 kr. HPM har lavet skadesanmeldelse. 

14. Nyt fra formanden 
 

Generalforsamling fastlagt til den 2. marts 2023. 
HPM, EB, CKL og IMA er på valg.  
 
Resultatet af jord sagen på bagni er udsat til 29/11.  
 

15. Næste bestyrelsesmøde  Mandag den 23. januar 2022 
 

16. Eventuelt  Speedweekend, 7. – 8. juli 2023. 
 

 
  


