
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 18.00 (mødet fortsætter som et 
strategimøde sammen alle klubbens udvalg kl. 18.30) 
 

Dagsorden: 
 

1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Orientering om økonomien – Budget 2020-21 

3. Generalforsamling – tirsdag den 24. november 

       På valg er: 

       Formand Dan B. Larsen 

       Formand for Begynderudvalget Ove Blom Hansen 

       Formand for Turneringsudvalget Jens Sandal 

       Formand for Juniorudvalget Lars Jull 

4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger  

    (de skriftlige indlæg forudsættes mere detaljerede end vanligt) 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 24. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen) 

 

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Ove 

Blom Hansen (OBH), Lars Jull, (LJ), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tan-

gaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).  

 

Afbud fra: Kai B. Olsen (KBO) 

 

Ad. 1 

DBL orienterede om, at en miljøsag fra 2018 var dukket op igen. Det var især vaskepladsen, 

der var fokuseret på. Men allerede i 2018 havde Miljøministeriet fået en forklaring på, at sprøj-

terne rengøres på områderne, hvor de er blevet brugt, ligesom reglerne foreskriver. Men der 

kan stadig komme en bøde ud af det.  

DBL orienterede om, at Lars Rosendahl Andersen er blevet færdig med uddannelsen som 

greenkeeper. Lars er blevet ansat indtil den 31.12.2020. 

 

Ad 2 

KR. Budgettet er ikke endelig udarbejdet. Regnskabet for 2019-20 er ikke helt færdig endnu. 

Afskrivningsprincipperne på bygningerne ændres, og et kreditforeningslån indfries tidligere end 

udløb. Med de nye tiltag kommer vi sandsynligvis ud med et resultat omkring 0. 

  

Ad 3 

Alle modtager genvalg 

 

Ad 4 

Det er tidligere (16.06) blevet besluttet, at vi forsøgsvis vil spille til sommergreens til næste 

vinter, i det omfang vejret tillader det – og der var enighed om at fastholde den beslutning, 

hvis det kan holdes indenfor ansvarlige økonomiske rammer. Vi kan måske endda få nogle ind-

tægter i form at greenfee og indtægter fra A11. 

 

KR og PT prøver at lave en beregning, men det er naturligvis ikke nemt, når vi ikke har prøvet 

det før. Og bestyrelsen var indstillet på at acceptere et mindre underskud som følge af dette 

forsøg, hvis det er nødvendigt. 

  

ASC. Den igangværende revision af visionsplanen for banen færdiggøres. Vi har haft en gen-

nemgang af banen i samarbejde med en DGU banearkitekt. De anbefalede ændringer vil blive 

indført i visionsplanen i det omfang det er muligt økonomisk. 

 

ASC nævnte, at af kommende projekter var udsætning af græskarper i vore søer, renovering af 

nogle bunkers, vinterklargøring af banen, fældning af træer og oprydning i bede. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBH orienterede om, at den sidste onsdagsturnering var afholdt den 23. september og at alle 

holdkaptajnerne i løbet af året havde været inviteret til en lille afslutningsturnering den 30. 

september, som tak for hjælpen. 

 

I løbet af året er der startet 88, de 61 har meldt sig ind i klubben, 8 er stoppet, 3 er skadet og 

5 er færdige men har ikke meldt sig ind i klubben. De resterende er ikke helt færdige, men vi 

arbejder på at få dem færdige sammen med mentorerne. 

Inden den nye sæson starter, skal vi have fundet en løsning på, hvordan vi sikrer, at vi har nok 

holdkaptajner til onsdagsturneringerne. 

 

LJ. Den landsdækkende Super-Cup, som Dan og Jeg havde sagt ja til at afholde om tirsdagen i 

uge 42 er aflyst, derfor må den betegnes som afsluttet for nu. Hvilket gør at greenkeeperne 

kan køre deres normal efterårsprocedure. Vi er dog blevet forespurgt om vi vil stille banen til 

rådighed tirsdag i uge 42 2021.  

Lobbyarbejdet med at få forlænget morgentræningen i forbindelse med de kommunale budget-

ter er lykkedes og der er nu afsat kommunale midler til at fortsætte de kommende 3 år. 

 

Planlægning og afholdelse af afslutning for juniorerne i weekenden i 42, foreløbig plan er at 

tage alle der er frigivet til at spille på stor bane, med til Skærbæk Mølle om lørdagen, hvor vi 

skal spille singler på den store bane og efterfølgende en best ball på par 3 banen. Søndag 

afholdes afsluttende ”fredags turnering” med efterfølgende spisning for de unge hvor vi kårer 

årets junior, kammerat, højdespringer og samlet vinder af fredagsturneringerne, vi er dog 

løbende opmærksom på udviklingen af Corona. 

I takt med at de sidste to RAJT-turneringer er blevet aflyst, og vi havde vundet 2 ud af de 3 

første turneringer, ser det ud til at vi kan bringe pokalen hjem til Varde i 2020. 

Pga. aflysningerne har vi lagt en ekstra fredagsturnering ind i kalenderen fredag i uge 41. 

 

Vi har stadig en varmepumpe, som bruges til opvarmning af juniorhuset, der har det skidt og 

derfor snart kræver en udskiftning. 
 

Keld og Jan har meddelt at de stopper i juniorudvalget, vi er allerede ved at indlemme Brian 

Blom i arbejdet og er på udkig efter en yderligere. Flemming overvejer pt. om han tager et år 

mere. Vi skal ligeledes have fundet en ny til at stå for vores regnskab da Judith ikke ønsker at 

forsætte. 

 

Ad 5 

Greenfee prisen i 2021 bibeholdes på 300 kr. Prisen på A11 i 2021 kendes ikke p.t. Der holdes 

møde i de respektive klubber om 3 uger. 

 

Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg kommer på besøg den 19.10., hvor vi vil overbevise dem 

om, at Varde Golfklub ikke er forbeholdt velhavende ældre mænd i mærkeligt tøj. 

 

Ad 6 

Næste møde er 24. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen). 

 

 

 

Varde, den 8. oktober 

Ref. LHL 


