
 
 

Referat fra møde i sportsudvalget Varde Golfklub  
den 4.4.2018 kl. 19.30 – 21.30 på kontoret 

 
Deltagere:  

Jacob Tranberg, Jan Christensen, Johnni Breinsborg, Finn Storgaard, Keld Stald, Michael Grøn,  

Birthe Kristensen 

Afbud: Christina Friis 

 

Ordstyrer: Birthe 

Stikordsreferent: Keld 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning. 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde. 

 

 Dagsorden godkendt 

 

Velkommen til spillerepræsentanten Michael Grøn 

 

 

2. Kort gennemgang af forventningsafstemning v/Michael 

 

 Spillerrepræsentant sparrer med pro omkring holdsætning DT 

 Spillerne deltager i onsdags og junior turneringer – der er lavet en 

plan og der er en fin opbakning, dejligt  

 Skabe holdånd 

 Lave opslag på VGKs facebookside 

 

 

Evaluering af golfmaraton den 24. marts      

 
3. 

 

 

 

Evaluering af golfmaraton v/Jacob og Jan 

 

Evaluering: 

 Fantastisk dag - fin gejst – fin afvikling 

 Hårdt, men alle leverede en fin indsats 

 Følges op i 2019 

 Kontakt til sponsorer skal ske tidligere 

 Bedre intro til sponsor  

 Feedback til sponsorer i form af billeder af spillere 

 Forplejning gøres bedre 

 Præmien udloddet til sponsor udtrækkes på træningslejren 

 Ansvarlig for Golfmaraton i 2019 er Johnny B.  Jan og Jakob deltager 

efter behov  

 

Alt i alt er vi super tilfredse med alles indsats, og vi vil lægge os i selen for, 

at det bliver endnu bedre i 2019. 
 

Træningslejr den 14.-15 april 

 

4. 

 

 

 

Træningslejr v/Jacob 

 DD. 19 tilmeldte 

 Kristian Bjerre laver fælles kørsel 

 Jakob, Johnny laver hus inddeling 

 Fligts laves af Nicolai og Jakob 

Der er næsten fuld opbakning. Det bliver godt at komme samlet afsted. 

 



Side 2 

Tilskud til ranglisteturnering 

 

5. v/Jan Christensen 

 

 Tilskud til rangliste turneringer 450,- kr. max. 2500,- kr. pr. spiller 

pr. sæson 

 Sportsudvalget anbefaler nogle turneringer  

 Finn og Michal er tovholder på anbefalede ranglisteturneringer til 

spillerne 

 Kørsel til DT betales med 1,75 kr. pr. kørt km. (fyld bilerne) 

 

 

Kommende Danmarksturnering 

 

6. Nye spilleregler / turneringsregler ved Keld Stald 

 

 Der spilles 1 bestbaal 1 foursome og 3 singler 

 Holdleder samler alle spillere før turnering og holder en peptalk 

 Efter turnering rundes af med snak om, hvad gik godt og hvad gik 

ikke så godt og evt. ændring af spillersammensætning. 

 

 

OK sponsorat og bemanding til åbningsmatch 

 

7. OK sponsorat v/Jan Christensen 

 

 Det er gået fornuftigt med oprettelse af OK kort, men der er bestemt 

plads til mange flere. 

 

 

Presse / kommunikation 

 

8. Vi har lovet at bidrage med historier med sjove vinkler til vores 

presseansvarlig 

 

 Hvilke historier har vi til Frede? 

 Nyhedsmail til Erhvervsklubben 

 

 Det er aftalt med Frede, at han laver profilhistorier inden første 

turnering, og også skriver om resultatet efter turnering.  

 Birthe har ansvaret for nyhedsbrev til Erhvervsklubben. Den laves 

efter træningslejren, det vil sige uge 16. 

 

Økonomi 

 

9. Økonomi v/Birthe Kristensen 

 

 Der blev udleveret en resultatopgørelse pr. 4. april.  

 

Kort lys / lang lys 

 

10. 

 

v/alle 

 

 Har vi overblik og styr på det, vi skal inden for de næste 3 

måneder? 

 Hvad har vi af opgaver / projekter / ideer på den lidt længere 

bane? 

 

 

11. Eventuelt og næste møder 

 Info til modstanderhold i DT laves af Jan 



Side 3 

 Sommercamp talenter 26/05-2018 

 Næste møde 24/05-2018 

 

 
Referent Keld Møller Stald 

10/04-2018 

 

 
 

 


