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Referat fra møde i Klubber i Klubben (KiK-møde) onsdag den 26. oktober 2022 kl. 14.00 

Tilstede:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Ivar Christensen (baneudvalgsformand), Dameklubben 
v/Berit Abildtrup, Manneklubben v/Kaare Andresen og Jan Petersen, Seniorklubben 
v/Birgit Klerens og Jytte Balsløv Jørgensen, Fyraftensklubben v/Marianne Krainer, Be-
gynderudvalget og Kaninklubben samt Bridgeklubben v/Gerner Abildtrup, Turneringsud-
valget v/Bjarne Hansen, Sekretariatsleder Peter Paul Olsen (PPO). 

Afbud: Alfred Jensen (kasserer og næstformand), Elsebeth Dalby (husudvalgsformand) og Dorit 
Friis-Hansen 

 

Ad 1. Velkomst og orientering v/formanden 
ENP bød velkommen til årets tredje møde i regi af KiK og startede med at spørge mødedeltagerne 
om klubben efter deres opfattelse var, hvor den skulle være. Om tingene var som de skulle være, 
eller om der var noget, der kunne være bedre eller blot anderledes. Til dette spørgsmål udspandt der 
sig en længere debat om, hvor meget de få negative medlemmer fylder i forhold til de heldigvis langt 
flere positive medlemmer i klubben. Klubben formand fik i tilslutning hertil massiv kritik af Manneklub-
bens nyvalgte næstformand for sin håndtering af en klagesag vedr. gunstart fra teested 10. Forman-
den tog kritikken til efterretning.  
Efter ca. 40 minutters debat rundede ENP af med at konstatere, at vi til trods for uenigheder og til 
tider forskellige måder at opfatte tingene på er nødt til at arbejde sammen om fælles mål og retning 
for vores klub. Vi skal i fællesskab turde træffe også de ”upopulære” beslutninger, hvis dette samlet 
set for klubben er det rigtige at gøre. Det er lige netop DET, som klubbens bestyrelse er valgt til at 
gøre – og allerhelst i et samarbejde med klubber i klubben, hvilket også er grunden til, at dette møde-
forum er etableret. 
ENP sluttede sit indlæg af med at konstatere, at vi har en fantastisk klub, et godt sammenhold, et 
godt socialt liv og en unik bane. Ingen af disse ting kommer imidlertid af sig selv. Der skal arbejdes for 
det, og det har klubber i klubben med klubbens bestyrelse i spidsen et særligt ansvar for sker i et 
konstruktivt og positivt samarbejde. 
 
Ad 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 15. juni 2022 
Der var ingen bemærkninger hertil udover, at de på sidste møde drøftede retningslinjer for baneluk-
ning, fortrinsret og baglænsgunstart nu var udarbejdet og iværksat. 
 
Ad 3. Orientering om klubbens økonomi 
I kassererens fravær orienterede ENP kort om status vedr. medlemmer og økonomi. År til dato har 
klubben et nogenlunde uændret antal medlemmer, færre greenfeegæster end de sidste to år med 
corona og markant flere udgifter til især el, brændstof samt græsfrø og kunstgødning. Der skal derfor 
resten af året udvises tilbageholdenhed for så vidt angår indkøb og nyanskaffelser. På lidt længere 
sigt skal der sættes fokus på medlemsrekruttering, flere greenfeegæster, flere sponsorer og effektivi-
sering af den frivillige indsats. Desuden sættes prisen på leje af bagskabe, buggyplads m.v. op med 
20 %, ligesom der ses på muligheden for at hæve greenfeeprisen og medlemskontingentet. 
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Ad 4. Orientering om baneforhold v/Ivar Christensen 
Nyhedsbreve udsendes løbende.  
Nye teestedsmarkeringer er endnu ikke modtaget retur fra leverandør efter reparation.  
Poppeltræerne i skel mod vest på hul 2 beskæres/tyndes ud. Træet vil blive solgt til interesserede 
medlemmer for 150,- kr. pr. trailer. 
Tilbud på tiltrængt oprensning af banens mange søer er modtaget. Klubben har blot ikke råd til at få 
projektet gennemført for nuværende. Reparation af teesteder samt færdiggørelse af overgange må af 
samme årsag vente til næste år. Springvand hul 11 er taget op for vinteren. 
Der plantes nye træer på bane – bl.a. mellem green 10 og teested 17, ligesom beskyttelsen af alle 
nyplantede træer forbedres/forstærkes. 
Banens sprinklersystem er gennemgået. Et antal sprinklerhoveder trænger til udskiftning. 
Kampen mod muldvarpe fortsættes. Areal under reparation på hul 14 søges lavet her i efteråret. 
Spil efter vinterregler udsendes inden længe 
 
Ad 5. Orientering fra Husudvalget. 
På vegne af formanden for Husudvalget oplyste ENP, at samarbejdet med KiK fungerer fint. Der hen-
stilles dog til, at KiK ved ”lån” af huset selv søger for at købe kaffe, plastikposer og især servietter. 
PPO oplyste desuden, at der var indført brugerbetaling på privat kopiering i sekretariatet. KiK og ud-
valg har stadig fri adgang til at kopiere i nødvendigt omfang, men at der opfordres til i muligt omfang 
af anvende digital kommunikation, da kopiering af turneringsfoldere m.v. er meget dyrt. 
Klubben julefrokost (for ansatte) søges flyttet fra lørdag den 26. november til fredag den 2. december 
2022 kl. 13:00. 
 
Ad 6. Koordination og ajourføring af klubbens årskalender for 2022 og 2023 
Klubben årskalender for 2022 rettet. Bridge juleafslutning flyttes fra 13/12 til 20/12. Bilagt referat. 
Klubbens foreløbige årskalender for 2023 tilrettet. Bilagt referat. 
 
Ad 7. Drøftelse af indkomne forslag 
Forslag fra Baneudvalget med oplæg til ændring af spilledage for KiK - drøftet på sidste møde og si-
den desuden på KiK generalforsamlinger i efteråret - blev rejst igen af Ivar Christensen, som kort re-
degjorde for nødvendigheden af at få friholdt mandag for gunstart, herunder skabe forbedrede ar-
bejdsvilkår for greenkeeperne og en mere effektiv arbejdsdag. Der udspandt sig en kort drøftelse af 
emnet, hvor både Manneklub og Seniorklub henholdt sig til gennemført afstemning blandt deres med-
lemmer, hvor der ikke var flertal/stemning for at flytte spilledag.  
Det blev derfor besluttet, at Manneklubben fortsat spiller om mandagen, Dameklubben om tirsdagen 
og Seniorklubben om onsdagen. Samtidig meddelte Ivar, at banens for- og baghuller på skift ville bli-
ve lukket på mandage henholdsvis onsdage, når der var behov for at give greenkeeperne arbejdsro til 
større vedligeholdelsesarbejder. I samme forbindelse ville Pay & Play banen så kunne anvendes som 
alternativ for-9 og bag-9.  
ENP beklagede, at det ikke var lykkedes at opnå enighed om et for klubben samlet set bedre forslag, 
men at det nu en gang var demokratiets pris. 
 
Ad 8. Orientering fra Dameklubben 
Generalforsamling afholdt 4/10-2022. Berit Abildtrup fortsætter som formand, Joyce Grubbe er næst-
formand, Dorit Friis-Hansen kasserer og bestyrelsesmedlemmer er Harriet Elmgreen og Margit Kol-
ters. Dameklubben har pt. 60 medlemmer.  
 
Ad 9. Orientering fra Manneklubben 
Generalforsamling afholdt 3/10-2022. Kaare Andresen fortsætter som formand, Jan Petersen valgt 
ind som næstformand, John Petersen er kasserer, Johnny Andersen sekretær og Bjarne Simonsen 
bestyrelsesmedlem. Manneklubben har pt. 85 medlemmer.  
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Ad 10. Orientering fra Seniorklubben 
Generalforsamling afholdt 12/10-2022. Birgit Klerens fortsætter som formand, Peter Lund Larsen 
valgt ind som næstformand, Ib Aage Hansen fortsætter som kasserer, Finn Lyngsøe som sekretær og 
Jytte Balsløv Jørgensen som turneringsansvarlig. Seniorklubben har pt. 121 medlemmer.  
 
Ad 11. Orientering fra Fyraftensklubben 
Intet at bemærke fra fyraftensklubben.  
I forbindelse med overgang fra spil om sommeren på torsdage kl. 18 til efterårets/vinterens spil om 
søndagen kl.10 henstillede ENP til, at fyraftensklubben ventede til efter uge 42, da der netop denne 
uge traditionelt var greenfeegæster i klubben. Desuden blev Fyraftensklubben anmodet om at overve-
je, om der ikke kunne spilles kl. 14 om søndagen, hvor der var langt færre gæster end om formidda-
gen. 
 
Ad 12. Orientering fra Begynderudvalget og Kaninklubben 
Gerner fortalte, at Mogens Hemmingsen havde lavet mentoraftale med 5 kaniner her i efteråret.  
 
Ad 13. Orientering fra Turneringsudvalget 
Afventer input fra Bjarne. 
 
Ad 14. Orientering fra Bridgeklubben 
Opstart tirsdag den 25. oktober for 15 par. Mangler pt. et par for at kunne fylde 4 borde. 
 
Ad 15. Eventuelt og fastsættelse af næste møde  
Nyt møde blev aftalt til onsdag den 29. marts 2023 kl.15.00 i klubben. 
 

Mødet sluttede kl. 17.50. 
 

/ENP 


