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Uge Hedegaard, den 16. august 2017 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet, mandag den 14. august 2017  

 
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard 
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Jesper Kraak (JK), Hans Peter Nielsen (HPN), Søren 
Grill Andersen (SGA), Birgitte Bergmann (BB) 

  

  

DDAAGGSSOORRDDEENN    

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt og underskrevet. 
 

2. Siden sidst 
JR orienterede om fonde, som er blevet søgt og FUs arbejde vedr. 
lønreguleringer.  
 
BB orienterede om hjertestarteren som har været udlånt og anvendt i 
nabolaget.   
 

3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden (bilag) 
Forretningsordenen blev drøftet og med enkelte justeringer godkendt.  
 

4. Medlemssituationen  
BB orienterede om medlemssituationen. Der er pt. 1035 aktive medlemmer.  
 
Der er pt. indmeldt 44 prøvemedlemmer.   
 

5. Medlemshvervning  

  

 ”Golf med en ven” den 25. juni 
Der var 13 medlemmer + venner tilmeldt.  

 

 ”Aktiv ferie” tilbud, den 29. juni 
5 juniorer havde en fantastisk dag i klubben!  
 
Det forventes, at der i uge 42 vil blive arrangeret et ”ferie-tilbud” i lighed 
med tidligere år.  

 
6. Regnskab & Budgetopfølgning 

ALS havde rundsendt budgetopfølgningen for juni og juli 2017 med tilhørende 
redegørelser den 9. august 2017, og der var ikke yderligere bemærkninger 
hertil. 
 
Kontingentindtægterne og indmeldelsesgebyrer afviger negativt med 107 tkr. 
pr. 31. juli 2017 hvoraf 95 tkr. af afgivelsen vedrører kontingenter. 
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Realiserede greenfee indtægterne pr. 31. juli 2017 er 63 tkr. under budgettet, 
da det blæsende og ustadige vejr i juni og juli har givet væsentligt færre 
gæster. Trods færre gæster har bestyrelsen noteret, at gennemsnitsprisen pr. 
spillet greenfee-runde er ca. 23 kr. højere pr. 31. juli 2017 sammenlignet med 
31. juli 2016. 
 
Husudvalgets forbrug pr. 31. juli 2017 er 89 tkr. lavere end budgetteret, selvom 
udgifterne til reparationer og vedligehold er 15 tkr. større end budgetteret pr. 
31. juli 2017. 
 
Udgiften til vandafgift for 1. halvår 2017 blev på 62 tkr., hvilket var 15 tkr. 
mindre end budgetteret, og pr. 31. juli 2017 er der forbrugt 33 tkr. mindre til 
driften af banen end budgetteret. Det mindre forbrug kan især henføres til 
periodeforskydninger vedrørende udgifterne til gødning samt sand og frø. 
 
Herefter blev estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2017 
behandlet. 
Budgettet for 2. halvår 2017 er blevet gennemgået, og der er foretaget revision 
af de poster, hvor afvigelserne kendes pr. 30. juni 2017. 
 
Mht. indtægtssiden er det forventningen, at kontingenter, herunder 
indmeldelsesgebyrer, og reklameindtægter bliver 179 tkr. mindre end 
oprindeligt budgetteret. 
Greenfeeindtægterne forventes at blive 135 tkr. mindre. 
 
På udgiftssiden er det forventningerne, at der vil blive forbrugt 108 tkr. mindre 
på driften af banen og ejendommene samt administration.  Endelig forventes 
det, at der skal bruges 12 tkr. mere til lønninger og personaleudgifter end 
oprindeligt budgetteret for 2017. 
 
Det er ALSs forventning, at 2017-regnskabet vil udvise et mindre underskud 
på grund af manglende greenfeeindtægter. 
 

7. Planlægning af bestyrelsens visionsmøde 
BB havde udarbejdet oplæg til dagsorden til bestyrelsens visionsmødet. 
Punkterne blev drøftet og godkendt.  
Ved visionsmødet skal udviklingsplaner for banen, bygninger og medlemsudvikling 
for perioden 2018-2020 drøftes, ligesom sporten og klubbens organisering skal 
drøftes.  
 
Baneudvalg, Husudvalg og Begynder- og Hverveudvalg har udarbejdet 
visionsnotater for respektive områder til visionsmødet.   
 

8. Nyt fra udvalgene 
 

 Begynder- og hverveudvalg  
Birgit Kirchhübel har meddelt, at hun ved sæsonafslutning stopper som 
formand for Begynder- og hverveudvalget.  
 

 Banen 
PEH orienterede om maskinparken, herunder den nye mandskabsvogn 
samt gift-sprøjten, som er gået i stykker. Der skal forventes ny-
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investeringer over de kommende år idet flere maskiner er ved at være 
nedslidte.  
Som tidligere meddelt skal taget på greenkeepergården skiftes. Tilbud er 
indhentet og nyt tag forventes at indgå i budgettet for 2018.  
 

 Sportsudvalget 
ALS orienterede om elitens resultater.  
Klubbens damer i Santander divisionen rykker desværre ned i 1. div. i 
2018.  
Damerne i kvalifikationsrækken blev nr. 2 i puljen. 
Klubbens herrer i 2. division skal spille oprykningskampe.  
Herrerne i 5. division rykker op i 4. division.  
Herrerne i kvalifikationsrækken blev nr. 2 i puljen.  
Senior, 1. division ender på en delt 3. plads.  
Superveteranerne har haft en fantastisk opstart i rækken og rykker op i 1. 
division.   
 

8.a Miljøredegørelse  
HPN og BJ orienterede om Miljøredegørelsen, som er udarbejdet med henblik på 
at gøre status over klubbens forbrug af energi, vand, gødning og pesticider. 
 
Bestyrelsen roste den flotte og informative redegørelse.   
   

9. Personale 
Personalet er endnu ikke blevet lønreguleret for året 2017. Dette bl.a. på grund af 
at de nye overenskomster endnu ikke er offentliggjort.  
 

10. Henvendelser fra medlemmer 
Intet. 
 

11. Næste møde 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 13. september, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 25. oktober, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 6. december, kl. 16.30 
 
Visionsmøde, Bestyrelsen, mandag den 28. august, kl. 12.00 
 
Møde med formænd for ”klubber i klubber” og udvalg, mandag den 25. september 
 
Frivillig- og udvalgsturnering, søndag den 24. september   
 
Medlemsmøde, tirsdag den 28. november, ikke endeligt fastlagt 

  
12. Eventuelt 

Oprydning/rengøring i turneringslokalet blev drøftet.  
Lokalet er medlemmernes lokale, som kan benyttes ved turneringer og møder. 
Lokalet skal afleveres opryddet!  
Sekretariatet sørger for rengøring, når det skønnes nødvendigt.  
 
JR appellerede JK til at komme med input til Facebook. Der blev i den forbindelse 
besluttet at der ved næste bestyrelsesmøde skal drøftes Facebook/markedsføring.  
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Referent: Birgitte Bergmann 


