
  

- her mødes glade golfspillere 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde er afholdt den 28. september 2022 
 
Ny (brugt) buggy indkøbt af Marianne og Claus Krainer og stillet til rådighed for klubben med henblik på udlejning. 
Klubben råder derfor nu over i alt 9 buggy’s til udlejning. Tak for det. 
 
Klubben har fået ny sekretariatsleder! Peter Paul Olsen, der har været medlem i klubben de sidste 15 år, fratræder 
samtidig som suppleant i bestyrelsen, men deltager fremadrettet i bestyrelsens møder som sekretariatsleder. 
 
Klubbens chefgreenkeeper forventes fraværende frem til starten af det nye år. Udover Peter og Palle har klubben 
ansat Signe Møller, der er uddannet landmand og det sidste års tid har arbejdet som greenkeeper ved Falster GK, og 
før da været greenkeeper i Odense GK. Signe starter uddannelse til greenkeeper den 21. november 2022. 
 
Dykkere fra firmaet Out-of-Bounds samlede yderligere 20.000 bolde op fra banens søer i august måned. Klubben har i 
år foreløbig tjent i alt 21.000 kr. på opsamlede søbolde.  
 
Henset til stigende priser på især el og faldende indtægter har bestyrelsen set sig nødsaget til at hæve prisen på leje af 
bagskabe samt buggy- og elscooterplads med 20 % fra årsskiftet, hvor det ligeledes overvejes at hæve prisen på 
greenfee og leje af buggy. 
 

Medlemmer og økonomi 
Klubben har i forhold til samme tid sidste år oplevet et 
lille fald i antal medlemmer og et ret stort fald i antal 
greenfeespillere.  
 
Klubbens økonomi er belastet af forøgede udgifter til 
især el, brændstof, gødning og græsfrø og faldende 
indtægter. 

Baneudvalget 
Der arbejdes pt. på ajourføring af banens Masterplan. 
 
DGU genratede vores baner i juni måned. Resultatet 
heraf bearbejdes i baneudvalg og bestyrelse. Ny rating 
skal tages i brug senest ved sæsonstart 2023. 
 
De returnerede teestedsmarkeringer er endnu ikke 
modtaget retur. 
 
Flere af banens teesteder rettes ud i efteråret. Ved 
samme lejlighed oprettes alternative teesteder. 
 
Tilbud på oprensning af banens søer er modtaget. 
 
Oplæg til forslag om ændring af spilledage for klubber i 
klubben drøftes på KiK-møde den 26. oktober, idet 
baneudvalget af hensyn til greenkeeperne arbejdsvil-
kår og en mere effektiv udnyttelse af arbejdstiden ger-
ne ser at mandag holdes fri for gunstart. 
 

 
Sports- og Turneringsudvalget 

Turneringskalender 2023 under udarbejdelse. 

 
Efterårsturnering den 9. oktober og Afslutningsturne-
ring den 29. oktober. 

Markedsførings- og Sponsorudvalget 
Der arbejdes fortsat på en egentlig markedsførings- og 
kommunikationsstrategi, ligesom der arbejdes på at 
skaffe flere sponsorer til bane og turneringer.  

Husudvalget 
Har løbende udsendt orienteringer om bl.a. personale-
skift, åbningstider og tilbud. 
 
Golfhæftet kan fortsat købes i shoppen. 
 
Buggyoverdækning har fungeret godt over sommeren. 
Vinteropbevaring af buggy’s i baghus og maskinhal. 
 
Teltoverdækning af terrasse forsøges forlænget én 
sæson mere. 
 
Personalehåndbog udarbejdet. Se på hjemmesiden. 
 
Frivilligområdet 
Der knokles løs på mange områder til alles bedste   

Vil du vide mere, så se hele referatet på klubbens hjemmeside. 


