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-  her mødes glade golfspillere  - 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2019 

 
  

Sted: Hos Peter Olsen, Slotsbryggen 2, 4. th. 
  
Tid:  Onsdag den 20. november 2019, kl. 17.30 
  
Mødedeltagere: 
 

Peter Olsen 
Alfred Jensen 
Jan Jørgensen 

 Lotte Petersen 
Søren Nielsen 
Ivar Christensen 
Britt Buhl Alsgren 
 
 

  
 

Opfølgning på seneste møder. 

• Lys omkring klubhus, etableres snarest muligt 

• Ønske om udvidelse / overdækning af cykelparkering, afventer. 

• Opfølgning / status på tørringsdefekt på nyinstalleret opvaskemaskine 

 
 

Beslutning: 

• Lys etableres snarest muligt 

• Øvrige sager afventer fortsat 

 
 

Orienteringssager. 

• Seneste udsendte ”DGU klubnyt”, siden sidste møde. 

• Seneste udsendte fra Guldborgsund Kommune, siden sidste møde. 

• Indbrud / hærværk på boldautomater natten til den 10. november då. Erik ”smed” er på 
opgaven 

• Guldborgsund Kommune har meddelt at man nu aktivt arbejder på opsporing af 
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forureningskilden til vandløb over 12 med flere. 

• XX har indsendt en opfordring til om muligt en bedre affaldssortering på baneanlægget. 
Opfordringen er oversendt baneudvalget til videre foranstaltning. 

• Den 24. oktober då. afholdtes klub i klub møde. Et godt og konstruktivt møde hvor bl.a. 
turneringsplanerne blev koordineret på bedste måde til alles bedste. Turneringsplan / 
årskalender vedlægges. 

• Der har været mår på loftet i klubhuset. Henning og Poul Erik har nylig haft en del af 
loftet nede og efterisoleret efter mårskade.  

 
 

Beslutning: 

• Toges til efterretning. 

 
 

Behandlingssager: 

• Rengøring, opfølgning på foreliggende tilbud og indkøb af rengøringsartikler. 

• Hydraulikken på den ene af greenkeepernes traktorer er gået i stykker. Reparation 
kontra udskiftning skal holdes op mod maskinens årgang kørte timer og klubbens 
likviditet. 

• Forslag til mødeplan for 2020 

• Årskalender for 2020 

                 
Beslutning: 

• Indkommet tilbud på rengøring imødekommes således at Wax Facility 
Service aps. overtager rengøringsopgaven. 

• Efter en nærmere samlet vurdering af klubbens likviditet, traktorens stand 
og et overslag på reservedele til brug for reparation, blev det besluttet at 
traktoren repareres. 

• Mødeplan for 2020 godkendtes 

• Årskalender for 2020 godkendtes 

 
 

Golfspilleren i Centrum: 

• Orientering ved Søren Nielsen 

                 
Beslutning: 

• SN oplyste at der intet nyt forelå. 

 
 

Medlemsregistrering m.m. 

• Orientering ved Alfred Jensen om status for medlemsregistrering  
Materiale er fremsendt særskilt 

 
 

Beslutning: 

• AJ fremlagde en opgørelse over medlemstallene, der udviste en nedgang, 
så der pt. er 711 aktive og 68 passive medlemmer. 
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Statusrapport fra kasserer m.m. 

• Orientering ved Alfred Jensen om aktuel regnskabsbalance.  

• Første behandling af budget for 2020 

• Ajourført 5 årig strategiplan 2020 til og med 2025 
Samt diverse baggrundsmateriale materiale til brug for udarbejdelsen af budget 2020 er 
fremsendt særskilt. 

 
 

Beslutning: 

• AJ gennemgik regnskabsbalancen, der ikke udviste nævneværdige 
udsving. Orienteringen toges til efterretning uden bemærkninger. 

• AJ fremlagde og gennemgik forslag til budget 2020, der godkendtes med få 
ændringer der indarbejdes. Nyt forslag forelægges bestyrelsen på næste 
møde. 

• Ajourført 5 årig strategiplan godkendtes uden bemærkninger. 

 
 

Orienterings- og behandlingssager fra udvalgene: 

 

Baneudvalg: 

• Orientering fra seneste baneudvalgsmøde den 29. oktober då. 

• Status for arbejdet med genopretning af fairway efter tørkeskader 

• Grundet teestedklodserne står for udskiftning grundet råd foreslås, at man går over 
til nummererede teesteds markeringer og foreslår at man i samme forbindelse 
benytter lejligheden til at etablere blå teesteder. 

• Udvalget har fremsendt forslag til vinterregler gældende for vinteren 2019 / 2020 

• Udvalget har fremsendt forslag til nyhedsbrev. 

 

Beslutning: 

• Referat fra seneste baneudvalgsmøde toges til efterretning 

• IC orienterede om status på forestående baneforbedringsarbejder. Alt 
skrider planmæssigt og det ny såede græs spirer fint og alt ser godt ud. 

• Teestederne ændres af ressourcemæssige årsager ikke pt. 

• Udvalgets forslag til vinterregler for 2020 godkendtes, dog med forslag om 
mulighed for dispensation for kørsel med golfbiler efter ansøgning. 
Baneudvalget arbejder videre med sagen. 

• Udvalgets forslag til nyhedsbrev godkendtes uden bemærkninger. 

 
 

Sponsorudvalg: 

• Status fra sponsorudvalget 

• Referat fra seneste udvalgsmøde den 19. september og 11. november då. 

 

Beslutning: 

• SN orienterede om at der pt. var forhandling med op til flere nye 
interesserede sponsorer. 

• Referat fra seneste møder toges til efterretning. 
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Husudvalg: 

• Der fremsendt ønske om nyt telefonanlæg. BBA redegør nærmere for forslaget og 
de afledte økonomiske forhold. 

 

Beslutning: 

• AJ arbejder videre med sagen. 

 
 

Turneringsudvalg: 

• Status fra turneringsudvalget 

• Referat fra seneste udvalgsmøde den 1. oktober då. 

 

Beslutning: 

• LP oplyste at udkast til turneringsplan 2020 forelå og ellers intet nyt. 

• Referat fra seneste møde toges til efterretning. 

 
 

Begynder & Juniorudvalg: 

• Orientering om status for begyndere / kaniner og juniorer 2019 

 

Beslutning: 

• JJ oplyste at der intet nyt var. 

 
 

Presse og hjemmeside: 

• Klubbens foreliggende foldere er forældet og ikke retvisende. Det foreslås at 
sekretariatet foranlediger materialet revideret og genoptrykt. 

 

Beslutning: 

• Peo foranlediger det videre fornødne med henblik på revision og genoptryk af 
klubbens foldere i fornødent omfang. 

 
 

Eventuelt: 
 
  
 

Næste møde: 

 
Næste planlagte møde er torsdag den 12. december då. hos BBA 
 

 


