
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Mandag den 15. marts 2021 kl. 18.00 

Dagsorden: 

1. Rekruttering af nye medlemmer 

Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien  

4. Indkøb af trolleys 

5. Overvejelser om en ny sponsorpolitik fra 2022 (kun oplæg ikke stillingtagen) 

6. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

7. Næste mødedato  

8. 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), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC) og Lis 

H. Locht (LHL).  

Afbud fra: Lars Jull (LJ). 

 

Ad. 1  

DBL orienterede om, at der har været afholdt et rigtig godt møde med begynderudvalget, hvor 

Hanne Roesen (mentorkoordinator) og Michael Jürgensen fra DGU deltog. Mødet var positivt, 

og alle var klar til at yde en indsats for at tage godt imod de nye medlemmer. 

Kirsten Sørensen og Hanne Roesen går hjemmesiden igennem, og sørger for, at den bliver ret-

tet til. Jette Thomsen vil gerne arbejde med fastholdelsesdelen. 

Der var enighed om, at rekrutteringsdelen hører under FRISK-udvalget. 

Næste møde i begynderafdelingen er den 25. marts. 

 

Der har også været afholdt møde i FRISK-udvalget, hvor der var enighed om, at Funnel First 

kampagnen skal sættes i gang fra midt i april. KBO, DBL, ASC og BSK vil gerne med i truppen, 

som ringer rundet til de leads der kommer. LHL laver en drejebog. 

 

Ad. 2 

Så snart Corona-restriktionerne tillader det, vil klubbens generalforsamling bliver afholdt. 

 

Problematikken med olieudskiller på greenkeepergården blev kort diskuteret. Det er kommu-

nen der har tilsynspligt til den. ASC laver udkast til forbedringer. 

 

 

Ad. 3 

KR gennemgik regnskabet og konstaterede, at vi har fået en tilfredsstillende start på året. 

Klubben har fået nogle midler fra DIF’s Corona-hjælpepulje, som ikke var i budgettet.  

Der er desværre en del kontingent tilgodehavende endnu – spilleretten for spillere, der ikke 

har betalt den 23. marts lukkes. 

Der blev bevilliget, at der indkøbes en havetraktor til greenkeepergården. 

 

 

Ad. 4 

Det blev besluttet, at der indkøbes nye trolleys, da det ikke er rentabelt at fortsætte med at 

vedligeholde dem vi har. De nye trolleys forventes leveret ca. 1. august. 

ASC gav tilsagt om, at han vil være ansvarlig for vedligehold af de nye trolleys. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad. 5 

DBL orienterede om, at han har afholdt møde i Erhvervsklubben med Brian Blom og Jacob 

Tranberg. I den forbindelse var det blevet drøftet, at sponsorpolitikken i golfklubben trænger til 

at blive moderniseret. Der bør være et tættere samarbejde mellem Erhvervsklubben og Golf-

klubben om at finde sponsorer. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at der arbejdes videre med projektet. DBL laver et oplæg til 

næste bestyrelsesmøde.  

 

Ad. 6 

BSC havde fremsendt et udførligt notat fra sportsafdelingen. Der har været afholdt kickoff mø-

de med spillerne, hvor de var blevet præsenteret for klubbens FRISK strategi. 

Der bliver afholdt en én-dags træningstur til Silkeborg-Ry. 

Elite spillerne deltager ikke i onsdagsturneringerne i en fast plan i år, men lægger til gengæld 

kræfter i at hjælpe i junior og ungdomsrækkerne. 

Der har være afholdt møde med junior- og ungdomsafdelingerne med henblik på øget samar-

bejde. 

BSC ønsker et bedre samspil/tættere kontakt med Erhvervsklubben. Hvad forventer Erhvervs-

klubben af sports- og juniorafdelingerne. DBL, LJ og BSC taler sammen om dette. 

Junior- og sportsafdelingen har modtaget 6300 kr. fra OK, med halvdelen til hver. 

 

OBH havde fremsendt en orientering om, at der er startet 13 begyndere på holdtræning og 5 i 

individuel forløb. Der afholdes regelundervisning den 6. april, hvis restriktionerne tillader det. 

Hold 2 starter op den 10. april. 

 

JS orienterede om, at åbningsturneringen afvikles med løbende udgang.  

DBL vil lave en video med åbningstalen, som kan lægges på hjemmesiden. 

Der er også åbnet for tilmelding til klubbens uofficielle hulspils mesterskab. 

Det nye handicap system er startet op. Det er naturligvis lidt anderledes, men tror den gene-

relle holdning er, at det ”finder Golfbox ud af”. 

 

ASC havde fremsendt en orientering om, at renoveringen af greenbunkeren på hul 5 og etable-

ringen af fairwaybunkere på hul 5 er afsluttet. P.t. arbejdes der med renovering af fairwaybun-

ker og nyetablering af fairwaybunker på hul 7. 

Fældning og opstamning af træer afsluttes ved udgangen af måneden. 

ASC havde også fremsendt en skitse over en tilbygning til greenkeepergården. Tilbygningen 

ønskes, da det kniber med plads til maskinerne i den eksisterende maskinhal. Der er tilsagn fra 

frivillige, som godt vil lægge timer i projektet. 

 

DBL foreslog, at klubbens Company Day flyttes til den 17. september, da det er tvivlsomt, at 

alle restriktioner er fjernet inden den 28. maj. Dette blev vedtaget. 

 

 

Ad. 7 

Næste møde er tirsdag den 13. april – afholdes som temamøde om Golfspilleren i Centrum. 

Mødet afholdes i klubhuset, hvis Corona-restriktionerne tillader det. 

 

 

Ad. 8 

Intet 

 

 

Varde, den 17. marts 2021 

Ref. LHL 


