
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 18.00 

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 
Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 
3. Orientering om økonomien  
4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 
5. Næste mødedato  
6. Eventuelt 

 
Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt. 
 
Deltagere: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Kai B. Olsen (KBO), Birthe Skrydstrup Kri-
stensen (BSK), Ove Blom Hansen (OBH), Lars Jull, (LJ), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christen-

sen (ASC) og Lis H. Locht (LHL).  
 
Ad. 1  
 
Der aftales møde med Michael Jürgensen fra DGU sammen med Begynderudvalget og DBL i 
uge 8. Det skal bl.a. overvejes, om fastholdelse skal udskilles i et særskilt udvalg. Og hvis det 
skal, hvordan der sikres fuld harmoni i, hvad de to udvalg laver. 
 
Det drøftedes, hvor ansvaret for den overordnede rekrutteringsstrategi ligger. Ingen af de ek-
sisterende udvalg mente det var i deres regi. Indtil videre ligger opgaven så i FRISK-udvalget. 
KBO inviteres med til næste møde der, da han gerne vil bidrage til løsningen af den opgave. 
 
Annoncestrategien og deltagelse i Funnel First blev diskuteret. 
 

Ad. 2 
DBL er blevet kontaktet af Feriekompagniet om et samarbejde. Samarbejdet går ud på, at 
sommerhusgæster fra Feriekompagniet kan spille gratis på Varde Golfklubs bane efter kl. 
12.00, mod en god engangsbetaling fra Feriekompagniet. 
Det blev vedtaget at forsøge med denne ordning i et år. 
 
Det blev diskuteret, om vi skal lave et Flex medlemskab for personer mellem 19 og 30 år, som 

er flyttet ud af Varde Kommune, og som har været medlem i Varde Golfklub. 
Det blev besluttet at forsøge en ordning i 2021. Prisen skal være 1000 kr. og indeholde 4 
greenfee billetter. 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Varde Golfbane A/S den 25.2.2022 kl. 16.00. Mø-
det afholdes virtuelt og indkaldelse offentliggøres på hjemmesiden, så interesserede kan få et 
link til mødet tilsendt dagen før mødet. 
 
Ad. 3 
KR gennemgik regnskabet kort, der er ikke de store afvigelser nu. Det bliver mere interessant, 
når næste måned er med, for her er kontingentindbetalingerne med. 
Vi har rettet henvendelse i Varde Kommune vedr. lokaletilskud, som var blevet væsentlig min-
dre. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen. 
 

KR foreslog, at værdien af aktierne ændres til kurs 80, svarende til indre værdi af aktierne. 
Dette blev vedtaget. 
 
KR Visionsplanen for banen bør drøftes indgående i bestyrelsen, både med hensyn til det tids-
mæssige og det omkostningsmæssige. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad. 4 
ASC havde fremsendt en orientering om, at renovering af greenbunkerne på hul 2 og hul 8 er 
afsluttet. Igangværende projekter er renovering af greenbunker på hul 5 og etablering af 2 nye 
bunkere på hul 5. Der fældes og opstammes træer på hul 5, 6, 11 og 12. 
 

ASC havde fremsendt en udviklingsplan for banen – den skulle også have været præsenteret 
på klubbens generalforsamling. 
 
Bestyrelsen var enige om, at det var en god plan over banen. Der blev talt om, om der er 
mandetimer nok til ændringerne.  
ASC orienterede om, at ændringerne foretages løbende, som der er tid og økonomi til det. 
 

LJ havde sendt en orientering fra Juniorudvalget.  
Der er kommet tre nye medlemmer i udvalget, og første møde har været afholdt, hvor ar-
bejdsopgaverne med de forskellige ting er delt ud. 
Der bliver lavet klubtøj til juniorerne bestående af 2 poloer og en Cover-up bluse. Der er fore-
løbig én sponsor til tøjet. 
Der er planlagt opstart torsdag den 25. marts, hvis ellers Corona situationen tillader det.  
Lørdag den 27. marts afholdes et dagsarrangement i stedet for opstartsweekend. 
Juniorafdelingen vil gøre en indsats for at være mere synlige overfor Erhvervsklubben. 
 
BSK havde sendt en orientering fra Sportsafdelingen 
Der er fuld gang i mødeaktiviteten i afdelingen, hvor bl.a. de overordnede ting vedr. træningen 
er planlagt. 
Der arbejdes på at lave en ”kontrakt” med spillerne, så vi ved hvad klubben kan kræve af spil-
lerne og hvad spillerne kan forvente af klubben. 

Med inspiration fra Gyttegård ønsker vi et tæt samarbejde mellem Junior-, Ungdoms- og 
Sportsafdelingerne. Vi tror, det kan give en god holdånd og klubfølelse. 
 
Der blev spurgt ind til, hvad Sportsafdelingens ambitionsniveau er. 
BSK – den er ikke endelig fastsat. Den bliver også indarbejdet i klubbens kernefortælling. 
 
LJ pointerede, at der er en god holdånd i Juniorafdelingen. 
 
BSK. Vi skal tage oplysningerne fra Golfspilleren i Centrum alvorlig, og bruge dem i arbejdet 
med klubben. Der er rigtig mange gode bedømmelser og kommentarer. 
Bestyrelses-/Temamødet den 13. april handler bl.a. om Golfspilleren i Centrum. 
 
Ad. 5 
Oversigten over mødedatoerne blev gennemgået og revideret. 

Næste møde er mandag den 15. marts – afholdes virtuelt. 
 
 
Ad. 6 
Golfbanen bliver brugt til langrend på ski for øjeblikket. På torsdag kommer der en ”sporkalv”, 
som er blevet sponseret af Danco Oil, Madshus og Intersurf. Så bliver der lavet spor, så vi er 
sikre på, at skiløberne ikke løber ind over greens. 

 
Når der laves nye scorekort, skal teksten vedr. hjertestarteren rettes til. 
 
 
Varde, den 10. februar 2021 
Ref. LHL 


