
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00  

 

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 

Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien 

4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

5. TeeBox 

6. Turneringer ctr. Økonomi 

7. Eventuelt 

8. Næste mødedato – Tirsdag den 6. oktober 2020 

 

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Kurt Rotbøl (KR), Birthe Skrydstrup 

Kristensen (BSK), Ove Blom Hansen (OBH), Lars Jull, (LJ), Jens Sandal (JS), Aage Siig Chri-

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

 

Ad. 1 

DBL orienterede om, at rekrutteringsudvalget har afholdt møder. Michael Jürgensen fra DGU 

kommer på torsdag og holder møde med begynderudvalget m.fl. 

Der arbejdes, sammen med Michael Jürgensen fra DGU på en ny strategiplan og kernefortæl-

linger. 

Der arbejdes p.t. med tre spor: Begynderrejsen ind i klubben, Rekrutteringsdelen og Liv om-

kring klubhuset. To yderligere spor, som kommer til senere er: Banen og Administrationen. 

I juli blev der afholdt to ”Golf & Grill” arrangementer med rigtig god deltagelse, ca. 60 og 80 

spillere. 

Hanne Roesen har påtaget sig opgaven som Mentorkoordinator, og er kommet rigtig godt i 

gang. 

Der er godt 80 prøvemedlemmer i gang. Der er arbejdet med Funnel First, Ældresagen og Dia-

betesforeningen. Nye medlemmer starter op efter ønsker og behov. 

 

Det blev diskuteret, som klubben skulle udnævne årets frivillige, eller om vi skal have måne-

dens buket til en frivillig. Det skulle så være medlemmerne, der indstiller modtagerne. 

 

DBL har været i kontakt med Kulturudvalget, og er i gang med at planlægge et besøg her i 

klubben i september. Borgmesteren og Kommunaldirektøren kommer på besøg til foråret. 

 

Ad. 2 

Orienteringen fra forretningsudvalget er sammen med økonomien. 

 

Ad. 3 

KR orienterede om økonomien. Balancen pr. 31.07 viser, at der er et betydeligt underskud. 

Momskompensation og lokaletilskud er indregnet. Der er også indregnet diverse tilskud fra 

Corona-midler, dog kommer der ca. 17.000 kr. mere. 

Der er også indregnet tab fra Restauranten - udgiften er ikke relateret til tidligere år, men 

derimod til rengøring mv. i forbindelse med ny forpagters overtagelse af restaurant. 

Pumpen til vandingsanlægget er lige blev totalskadet – det vil koste ca. 150.000 kr. at få en ny 

installeret (dette er ikke med i beregningen). Med den nye pumpe bliver vandingen mere ef-

fektiv. 

Der mangler ca. 90.000 kr. i greenfee i forhold til sidste år. Når kontoret får tid, bliver der ud-

arbejdet en statistik over greenfeeindtægter, og hvor de kommer fra. 

KR laver et budgetudkast for 2020-21 til næste møde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forskellige rabataftaler for greenfee blev diskuteret, der var dog enighed om, at de få vi har, 

ikke kan undværes, og der skal ikke laves flere aftaler eller billige sommertilbud. 

 

Der har været lidt småproblemer i Restauranten. 

Det blev diskuteret, om vi skal have et restaurantudvalg etableret. KBO tager kontakt til de 

personer, som der tidligere har ytret ønske om at komme i et sådant udvalg. 

DBL taler med restauranten. 

LJ fortalte, at Juniorafdelingen have haft en super god oplevelse med restauranten i forbindel-

sen med Junior Campen. 

 

Ad. 4 

OBH orienterede om, at der har været afholdt en ”Spil med en ven” arrangement. Her deltog 

26 personer, hvor 13 var venner. 4 af disse er efterfølgende begyndt på et begynderforløb. 

Der er i alt startet 75 begyndere op i år, indtil nu – 37 af disse har allerede indmeldt sig i klub-

ben. 

 

Det er et stort problem, at der altid mangler holdkaptajner til Onsdagsturneringerne – hvad 

gør vi for at få fat i nogle flere. 

Forskellige muligheder blev diskuteret. 

 

BSK orienterede om, at den sidste runde i Danmarksturneringen lige er afsluttet. Ingen hold 

rykkede ned. Dameholdet skal spille om oprykning. 

BSK glædede sig over Ungdomsholdet, som havde klaret sig rigtig fint, der er rigtig meget po-

tentiale i spillerne. 

 

ASC orienterede om, at 1. div. Veteranholdet rykkede ned i 2. division. 

 

ASC orienterede om, at sikkerhedshegnet langs udslagsbanen er sat op. 

Af kommende projekter blev nævnt: Grøften ved hul 17/12, håndlister ved terrassen skal ud-

skiftes, ligeledes bliver nogle af terrassebrædderne udskiftet og hvordan kan der laves 

læ/afskærmning ved starterskuret. 

 

LJ orienterede om et VAKS program, hvor børn/unge og deres forældre kunne komme og prø-

ve golf. Arrangementet kørte over alle fredage i juli måned, og der var mellem 30 og 50 delta-

gere hver gang. Der var 7-9 nye ansigter til den første juniortræning efter sommerferien. 

Sommer Camp er blevet afviklet. Her modtog vi et godt tilskud fra Coronapuljen under  

DIF/DGI, så både restaurant, shop og juniorerne fik god gavn af det. 

Lørdag den 22. august bliver af afholdt RAJT i Varde med ca. 70 deltagere for det gamle Ribe 

Amt. 

Super Cuppen bliver afholdt tirsdag i uge 42, her kommer der ca. 100 juniorer fra hele landet. 

 

JS orienterede om, at Sct. Hans turneringen havde 48 deltagere – der skal måske nytænkning 

til. 

Generationsturneringen havde rekord deltagelse med 88 spillere. 

JS, Niels Vagn og Hans skal deltage i kursus i det nye Handicap system. 

Der er klubmesterskaber den 28. og 29 august. 

Den 5. og 6. september bliver der afviklet DGU-ranglisteturneringen VardeRama Open – der er 

p.t. 67 tilmeldte – 12 spillere i +hcp. 

 

Ad. 5 

KBO præsenterede et tilbud klubben har modtaget fra TeeBox – det er en pavillon med en golf-

simulator.  

Økonomien i projektet blev diskuteret, og det blev besluttet, at KBO laver en økonomisk be-

regning, og kontakter TeeBox for nærmere oplysninger. Derefter tages der beslutning om, om 

Varde Golfklub skal deltage. 

 

Ad. 6 

Det blev diskuteret, hvad prisen er for at afholde turneringer. 

Ved Klubturneringer hvor der er en præmiesponsor går hele tilmeldingsgebyret til klubben. 

Ved Ranglisteturneringen VardeRama Open er der et overskud på ca. 20.000 kr. 

Ved Company Day har vi et overskud på ca. 40 – 50.000 kr. 

 

 



 

 

 

 

 

PT laver en opgørelse over hvor mange ekstra udgifter greenkeepergården har til de forskellige 

turneringer. 

 

Ad. 7 

Der er lugtgener fra urinalerne på herretoilettet i klubhuset, der kontaktes et VVS firma. 

Der er fremkommet et ønske om små opbevaringsskabe i dameomklædningsrummet – der 

arbejdes videre med forskellige muligheder og priser. 

 

Ad. 8 

Næste møde afholdes tirsdag den 6. oktober. 

Her bedes de der er på valg meddele DBL, om de ønsker genvalg. Det er: DBL, JS, OBH og LJ. 

 

 

Ref. Lis H. Locht  

Varde, den 22. august 

 


