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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2022 
 
Deltagere:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Lotte Petersen (LP), 

Lars Willander (LW), Erik Rasmussen (ER), Elsebeth Dalby (ED), Peter Paul Olsen (PPO) 
 
Afbud fra: Erik Rasmussen (ER), 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden 
2. Opfølgning på referat af møde den 19. maj 2022 
3. Status medlemmer og økonomi 
4. Status på arbejdet i udvalg 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning 
6. Forslag til drøftelse og behandling 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (28. september 2022 kl. 15.30). 

 
Ad 1 
ENP bød velkommen og gennemgik dagsordenen.  
Kontaktformular på hjemmesiden: Det blev aftalt, at sekretariatet overfor afsenderen bekræfter modtagel-
sen og oplyser, at meddelelsen videresendes til rette person eller udvalg. Samme procedure anvendes i 
f.m. modtagelse af mails. Vedrørende telefoniske henvendelser følges de i Personalehåndbogen anførte 
retningslinjer. 
ENP orienterede kort fra KiK-møde afholdt 15. juni 2022. Der henvises til referat herfra.  
Ny brugt Buggy er indkøbt og leveret. Klubben har nu i alt 8 buggy’s til udlejning. 
Der arbejdes pt. på et projekt om opstilling af tordenhuse ved hul 4/5 og 13/14. Henning udarbejder forslag. 
Søndag den 12. juni 2022. blev der opsamlet 22.000 bolde i fire af vores søer af firmaet Out of Bounds, 
hvilket har givet kr. 11.000 til klubbens kasse.  Nyhedsbrev udsendt. 
Der er indkøbt 6 stk. glas med klublogo, som kan anvendes til repræsentative formål. 
DGU afholder Formandsgolf den 18. september 2022 i Møn Golfklub. ENP er forhindret. AJ deltager.  
DGU afholder Regionalmøde i Mogenstrup den 2. november 2022. 
 
Ad 2  
I forbindelse med referat fra sidste møde orienterede ENP om, at TeeBox-teamet nu – udover deres tilbud 
om køb af TeeBoxen – et nyt tilbud om leje af en TeeBox. De to tilbud drøftes under pkt. 6.   
Vedrørende klubbens arbejdsmiljøforhold har AJ afholdt møde med Kaare om koordination af denne funk-
tion. Klubbens plankompleks trænger til revision, ligesom der løbende skal afvikles både 1. hjælp kurser 
samt brand- og evakueringsøvelse.  
ENP spurgte til status i f.m. samarbejdsaftale med Sol og Strand om bl.a. markedsføring.  LW følger op på 
dette. ENP følger selv op på aftale med Hotel Nørrevang vedr. Golf & Go’nat eller et samarbejde a’la det vi 
har indgået med Golf & Fun. 
Der blev ligeledes spurgt ind til status i arbejdet med udarbejdelse af policy vedr. reklamevirksomhed på 
klubbens bygninger. 
Udfordringen vedr. plads til vinteropbevaring af klubbens buggy’s blev dernæst kort drøftet. 
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Ad 3 
Vedrørende status på medlemstal og klubbens økonomi redegjorde AJ kort for begge områder. Antallet af 
medlemmer er faldet en smule og det er antallet af greenfeegæster også i forhold til samme tid sidste år. 
Klubbens økonomi ser fornuftig ud og følger i det store og hele budgettet. Vi må dog forvente en betydelig 
merudgift på el og brændstof idet priserne herpå som bekendt er næsten fordoblet den senere tid. 
LW anførte, at det eventuelt kunne overvejes at supplere med anden energikilde som fx. solenergi. 
Der blev spurgt ind til den netop indgåede leasingaftale med Leasing Fyn på leasing af den nye John Dee-
re greenklipper. AJ fortalte, at der i handlen med Havdrup Maskinforretning indgik en byttehandel med vo-
res gamle Baronesse greenklipper, der længe havde været i uorden. 
 
Ad 4 
Baneudvalget: 
IC havde forud for mødet udsendt referat fra møde i Baneudvalget 14. juni 2022, hvor en lang række punk-
ter var blevet behandlet vedr. bl.a. banevedligehold, økonomi, materiel/maskiner, og justering af master-
plan.  
IC orienterede kort om status i sagsbehandlingen af lugtgener fra kanalen på tværs af hul 12, 18 og 17. IC 
arbejder på at få undersøgt, om der er forurening i vandløbet. Vandprøve tages. 
Nye huloversigtsskilte til 18 huls banens Teestedshuse er bestilt. Nye hcp.nøgler sættes på i forbindelse 
med sæsonstart 2023, jævnfør den fra DGU modtagne genrating, når denne er gennemgået og godkendt. 
Der udspandt sig en kort drøftelse af manglende nummerhenvisning på mange af banen Next Teestedskil-
te og at skiltningen fra green 5 til teested 6 ikke var tydelig nok. IC ser på dette. 
Der skal tyndes ud i egetræslunden ved hul 10. Ib Aage og Søren Klerens har fået denne opgave. 
Vedr. boldopsamling er det besluttet, at den Gator, der er spændt for opsamleren fremadrettet er placeret i 
greenkeepergårdens koldhal, hvor de frivillige boldopsamlere skal hente den og bringe den tilbage til efter 
brug. Der arbejdes pt. på en alternativ løsning med etablering af ”ophæng” på buggy, der så kan bruges i 
forbindelse med boldopsamling. 
Nettet mellem drivingrange og hul 1 er i dårlig stand (ødelagt af vind og vejr) og trænger til reparation og 
genetablering. Der er indhentet priser på tovværk, kæder og karabinhager m.m. til brug for genetablerin-
gen. Der skal på sigt budgetteres et beløb til et nye net. IC og Frede Clausen arbejder videre med reparati-
on og genetablering.  
Den nye green-klipper er rigtig god og efterlader greens i særdeles fin stand.  
Den ene fairwayklipperen (baronessen) kører ustabilt. Fejlen er forsøgt repareret flere gange uden held. 
Baneudvalget har i forbindelse med revision af Masterplanen besluttet at reetablere visse af banen teeste-
der, så de bliver mere plane. Det er desuden besluttet, at der i muligt omfang etableres alternative teeste-
der under reparationsarbejdet. Disse alternative teesteder tænkes også brugt i vinterhalvåret, hvorved ba-
nens rigtige teesteder skånes (i lighed med banens greens) til højsæsonen (april – november). 
Der er afsat penge til nyplantning. Forslag modtages. 
Kort drøftelse af springvand til hul 11, der tænkes finansieret af Hustilsynet i den kommende sæson. An-
skaffelsesprisen beløber sig til kr. 47.500 inkl. moms. Etablering, drift og vedligeholdelse forudsættes gen-
nemført ved hjælp af frivilligt arbejde 
Materialer (fundablokke, armeringsjern m.v.) er indkøbt til at gøre greenkeepergårdens forplads mere funk-
tionel og ordentlig at se på. Der skal udarbejdes en plan og et budget for projektet. Selve arbejdet forventes 
udført i september/oktober.  
MGK har en elmåler stående i nærheden af det gamle klubhus ud mod ringvejen. Der skal ryddes omkring 
målerskabet. Mogens Hemmingsen sørger for at målerskabet renoveres.  
Oplæg til forslag om ændring af spilledage for klubber i klubben, som blev forelagt på KiK-mødet den 15. 
juni blev drøftet.  Det blev besluttet, at nyt udkast til informationsmateriale rundsendes til bestyrelsen og 
efterfølgende sendes til KiK-bestyrelserne. Nyt oplæg er efterfølgende udarbejdet og godkendt. 
Vedrørende den af DGU foretagne genrating af både stor og lille bane vil IC og ENP gennemgår de af 
DGU anbefalede anbefalinger. Selve implementeringen vil først finde sted i forbindelse af start af sæson 
2023.  
LW roste banens udseende og stand. Der er ros fra både medlemmer og spillere udefra. Stor ros til green-
keepere og frivillige hjælpere.  
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Sports- og Turneringsudvalget 
LP oplyste, at der er meget få juniorer i år og at det var noget op af bakke at få etableret et egentligt Junior-
udvalg. Der er simpelthen for få ”lokale” juniorer og ingen voksne frivillige, der vil gå ind i arbejdet. 
Klubben deltager igen i år skolernes i Aktiv Sommer (2 dage i uge 27 med elever fra 4-9 klasse). Henning 
Larsen er som så mange gange før tovholder. Nu må vi se, om der kommer nogle børn. 
LP er tovholder på Road to Made in Himmerland i uge 33, hvor hul 8 er i spil med en nærmest hul konkur-
rence, som vi også havde sidste år. Daglig rapport indsendes til DGU.  Mulighed for at vinde billetter til 
Made in Himmerland 2023. Nyhedsbrev vil blive sendt ud til medlemmerne, når tiden sig nærmer. 
Vedrørende Turneringsudvalget er sæsonens turneringer planlagt, så der afholdes ikke møder. Arbejdet er 
fordelt mellem udvalgets medlemmer på de forskellige turneringer.  
IC forespurgte om flagplacering på hul 11 til matchen søndag, Marielyst Open. LP kontakter Bjarne Hansen 
og sørger for korrekt flagplacering i forgreen.  
Gratisgolf i juli måned: ED arbejder på at få gratisgolf i gang i juli. Gerner har fremsendt liste med hjælpere.  
Elitehold og regionsholdsresultater udmeldes via Facebook og hjemmeside.  
 
Markedsføring/Sponsorudvalg: 
Sponsormatch blev afviklet fredag den 10. juni 2022. Alt forløb efter planen. Peter Bojsen og Rene Christof-
fersen var gode hjælpere. ENP gjorde opmærksom på, at placeringen af sponsormatchen i år var uheldig, 
idet den var lagt på dagen for Manneklubbens årlige tur. Fremadrettet skal dagen placeres uden om andre 
arrangementer i klubben. AJ ønskede at konceptet diskuteres. Det bør overvejes fremadrettet kun at afhol-
de en Erhvervssponsordag. Med fokus kun på erhvervssponsorer kan området styrkes og udbygges.  
Det blev besluttet at acceptere, at der udleveres et passende antal greenfeebilletter til turneringssponsorer, 
så disse kan have gæster med gratis.  
LW orienterede om, at Bjarne Hansen inddrages i arbejdet i sponsorudvalget for bl.a. at sikre overens-
stemmelse med indgåede aftaler mellem sponsorer, Sponsorudvalg og Turneringsudvalg i f.m. gennemfø-
relse af turneringer.  
LW foreslog, at der udarbejdes en oversigt over, hvad og hvor meget der købes af vores sponsorer.  
LW arbejder en plan for skilteplacering på klubbens bygninger.  
Udestående: Tøj til elitehold. Tilbud til elitespillere på sæt bestående af lang og kort buks, polo og wind-
breaker til ”rabatpris2. Udsættes til næste år, da Danmarksturneringen kun har en spilleweekend igen. 
Udestående: Lydanlæg til klubhuset. LW medbringer sound boks og mikrofon til næste møde, hvor det 
afprøves, om det kan anvendes til større arrangementer.  
PPO forespurgte til sponsoraftale med Bygma. LW orienterede om, at vi har en prisaftale med Bygma, som 
fungerer som sponsoraftale.  
ENP henviste til sponsorkonceptet og forespurgte, om der kan udarbejdes en kort folder til uddeling til mu-
lige sponsorer (medlemmer eller gæster). LW udarbejder til næste møde liste med priser for sponsorater, 
som skal diskuteres. 
 
Husudvalget: 
ED orienterede om fremtidige krav til affaldssortering. Husudvalget samt repræsentant fra greenkeepergår-
den arbejder videre med emnet til august/september.  
Der er dags dato udsendt kontingentopkrævninger på ca. 1,3 mio. kr.  
ED orienterede om medhjælpernes status på timeforbrug i proshoppen.  
Status på vores automater er, at især øl/vand-automaten udfordrer teknisk. Forskellige muligheder under-
søges for at undgå denne ustabile drift.  
Opvaskemaskinen efterlader pt. ikke opvasken pæn. Der er tilkaldt tekniker.  
ED er tovholder på frivilliggolf i juli måned. Har kontakt med Harry og Gerner mht. hjælpere.  
Buggyhus ved greenkeepergården er rengjort. Henning har opsat ekstra hylder og malet streger på gulvet. 
Mogens har sørget for strøm. Det har betydet, at der er lidt ekstra plads.  
Vinteropbevaring af buggyer blev vendt. Bliver en udfordring, som der må udtænkes en løsning på. 
PPO forespurgte, om der var mulighed for alternativ betaling ved boldautomat, da nogle telefoner og beta-
lingskort (firma) ikke kan anvendes.  ED meddelte, at det er der ikke i den løsning, vi har valgt.  
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Ad 5 
ENP opfordrede til, at alle så listen igennem med punkter til opfølgning til næste møde den 28. september! 
 
Ad 6 
Drøftelse af de af TeeBox-teamet fremsendte tilbud om hhv. køb og leje af en TeeBox med udstyr. Besty-
relsen besluttede enstemmigt at sige nej tak til begge tilbud. ENP meddeler TeeBox-teamet vores beslut-
ning. 
 
Kort drøftelse af det modtagne resultat af DGU genrating af både stor og lille bane. Resultatet gennemgås 
af IC, ENP og Mike, hvorefter der lægges en plan for, hvad der skal gøres hvornår. De af DGU foreslåede 
ændringer vil under alle omstændigheder først (som krævet af DGU) få virkning fra årsskiftet. 
 
Ladestandere: Der har været besøg af teknikker fra Norlys, der har set på de muligheder der er for opstil-
ling af 2 stk. ladestandere med hver 2 udtag. Strøm tages fra Elmåler ved pumpehuset. En mulig placering 
af disse 2 standere kunne være bag MC-pladsen ved at fjerne hækken og på den måde skabe plads til 4 
biler. Placeringen skal være så tæt på strømudtag som muligt. Udspil fra Norlys om det videre arbejde af-
ventes. 
 
Der er indgået sponsoraftale med Nørrevang (hul 1 og 5 på Pay&Play banen). Greenfee aftale til kr. 225 for 
overnattende gæster (som gældende for Golf & Fun) udstår. 
 
Sol og Strand skal kontaktes vedrørende indgåelse markedsførings- og rabataftale.  
 
GFLR-systemet, som klubben abonnerer på, kan udnyttes til mange formål: Information af medlemmer og 
gæster lukning eller særlige forhold, super god baneguide til fri afbenyttelse. PPO dykker ned i de mulighe-
der systemet har og udarbejder en form for markedsføring af GLFR i klubben.  
 
Drøftelse vedr. sikring af buggyoverdækningen med lysfølere og vildtkamera. Skilt med OVERVÅGNING. 
LW undersøger vedr. kamera. ED kontakter Mogens mht. lys. 
 
Klubben præsentationsvideo er lavet færdig. Den varer små 5 minutter og er blevet rigtig fin. Videoen skal 
nu bredes ud ”til resten af verden” via link på hjemmeside, facebook og andre sociale medier. ED taler med 
sekretariatet om det praktiske i forbindelse hermed. 
 
Skilt med Æresmedlemmer på samme måde som Hole-in-One. ED sørger for udarbejdelse i efteråret.  
 
Ad 7  
Næste møde blev aftalt til torsdag den 28. september 2022 kl. 15.30 i MGK. 

 
Mødet sluttede kl. 19.06 
 

ED/ENP 


