
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00  

 

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 

Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien 

4. Skal vi beholde 6 tider i timen (eller gå tilbage til 8 – eller evt. 7) 

5. Skal vi indføre en lokal regel vedr. bunkers 

6. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

7. Næste mødedato – Tirsdag den 16. juni 2020 

8. Eventuelt 

 

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen 

(OBH), Lars Jull, (LJ), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Jens Sandal (JS), Aage Siig Chri-

stensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).  

 

Så er vi i gang igen – mødet i marts blev aflyst pga. Corona Virusset. Nu mødtes vi med behø-

rig afstand. 

 

Ad 1 

DBL orienterede om rekrutteringsudvalgets arbejde, hvor der arbejdes med: 

Golfens Dag bliver afholdt som et åbent hus-arrangement søndag den 7. juni fra kl. 10 – 14. 

Der forsøges at lave et kvindearrangement magen til sidste år. 

Vi skal prøve at få gang i Varulveungerne igen, hvis Bibi og Thomas er klar. 

Vi vil rettet henvendelse til byens klubber til efteråret (f.eks. Rotary, Round Table, Soroptimi-

sterne m.fl.) 

Funnel First sættes i gang lige så snart vi har nogle datoer, hvor vi kan tilbyde et arrangement. 

Vedr. fastholdelse – det er svært at foretaget noget i disse Corona tider. 

 

Der er påbegyndt udarbejdelse af Strategiplan 2025. Foreløbig består arbejdsgruppen af DBL, 

BSK, PT, Jacob Tranberg og Michael Jürgensen fra DGU. Arbejdet med planen forventes at in-

volvere flere i klubben. 

 

Ad 2 

Lars Rosendahl er til svendeprøve lige nu. Lars fortsætter som greenkeeper til udgangen af 

indeværende sæson. 

 

Ad 3 

KR orienterede kort om økonomien. Vi mangler mange indtægter på greenfee, turneringer, 

udlejning af golfbiler m.m. Dette skyldes jo Corona Virusset. 

Der udarbejdes en rapport pr. 30.04, som fremsendes i løbet af de næste par uger. 

 

Greenfee tilbud i juli måned blev diskuteret, og der var enighed om, at vi forsøger at lave et 

tilbud sammen med restauranten på greenfee + mad. LHL kontakter restauranten. 

 

Ad 4 

Der var enighed om at gå tilbage til den ”gamle” bane, når det er praktisk muligt. Det bliver 

den 23. maj. 

 

Hele problematikken omkring tidsbestillingen blev diskuteret. Der blev talt om at skubbe bol-

dene sammen til 4-bolde i primetime. Det blev dog besluttet, at vi vil kraftig opfordre spillerne 

til at finde sammen med andre, så flest muligt får mulighed for at spille banen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Der er problemer med, at spillerne ikke går ud på de tider, som de har bestilt, mange går ud 

før deres tid. Det giver nogle uheldige ”propper” på runden, og samtidig ser hul 1 gabende tom 

ud. 

For at løse det problem, blev det besluttet, at vi vil søge nogle frivillige, som vil stå som starte-

re på hul 1. Dette for at give en bedre flow på banen, og også for at give en god service til 

medlemmer og gæster.  

Der vil stadig blive kørt baneservice/-kontrol, men starterfunktionen vil blive vægtet højere. 

 

Reglerne for Par-3 banen og Puttinggreenen rettet til med antal personer. 

 

Ad 5 

Muligheden for at lave en midlertidig lokalregel vedr. bunkers blev diskuteret.  

Diskussionen mundede ud i, at denne lokalregel ikke indføres i Varde. 

 

Ad 6 

LJ orienterede om at juniorafdelingen så små er begyndt at træne i små grupper. 

Ligeledes orienterede han om, at Kommunen har bevilliget tilskud, i det kommende år, til mor-

gentræning (Golf i skoletid) for 4 spillere. 

 

BSK. Der sker ikke meget i Sportsafdelingen, man venter på en udmelding fra DGU. 

 

JS. Foreløbig er alt aflyst, men håber at Sct. Hans turneringen kan blive til noget. 

Der forsøges at få en Hulspils-turnering i gang i år, der er p.t. tilmeldt 12 spillere. Nu hvor Re-

gionsgolf er meldt fra, håber vi, at de vil deltage i klubbens Hulspils-turnering. 

 

OBH. Der er kommet gang i begynderundervisningen. Der undervises i mindre hold og i indivi-

duelle forløb. De første har været til regelundervisning. Onsdagsturneringerne er ikke startet 

pga Corona, men begynderudvalget spiller med begynderne i små hold på den store bane. 

 

ASC orienterede om, at der var plantet træer som 150 meter markeringer, bunkers ved hul 5 

og 14 er blevet renoveret og der er lavet eftersyn af sprinklerne.  

Opsætningen af hegn mod Par-3 banen og junior området er i fuld gang. 

Der er hen over vinteren fældet en del træer, og alt træet er afsat. De store stammer der hav-

de ligget i flere år er foræret væk, men der er også solgt en del træ. 

 

PT. Banen står rigtig godt lige nu, men det er meget tørt. Hulkopperne og flagstængerne er 

meget slidte, og trænger til at blive skiftet ud. 

Lyset på puttinggreenen (som Foreningspuljen har financierer) er etableret. Greenkeeperne 

har brugt en del tid på det, selvom det var meningen, at det var frivillige der skulle lave det. 

 

Ad 7 

Næste mødedato – tirsdag den 16. juni 2020 

 

Ad 8 

Det blev aftalt, at vi skal forsøge at få nogle personer fra Varde Kommune til at besøge klub-

ben, og vi skal forsøge at få f.eks. ProVarde til at hjælpe med at markedsføre klubben. DBL 

tager kontakt med ProVarde. 

 

Det blev vedtaget, at der må stå blanke scorekort i Proshoppen 

 

 

Varde, den 14. maj 2020 

Ref. LHL 

 


