
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 18.00 

Dagsorden: 
 
1. Rekruttering af nye medlemmer 

 Fastholdelse af medlemmer 

2. Orientering fra forretningsudvalget 

3. Orientering om økonomien 

4. Implementering af FRISK-strategien 

5. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

6. Næste mødedato (Temamøde / Golfspilleren i Centrum) – tirsdag den 4. maj 2021 

7. 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), Lars 

Jull (LJ) og Lis H. Locht (LHL).  

 

 

Ad. 1  

DBL orienterede om Rekrutterings- og fastholdelsesudvalget arbejde. Den 25. april afholdes 

Golfens Dag fra kl. 10.00 – 13.00. Der er tilmelding til arrangementet, og p.t. er der tilmeldt 

15 personer.  

Rekrutteringsarbejdet ved hjælp af Funnel First (Facebook kampagne) sættes i gang her midt i 

april. 

Jette Thomsen fra begynderudvalget har meldt sig til at følge op på medlemmerne, især de 

udmeldte.  

 

Ad. 2 

DBL orienterede om, at der er kommet en opsigelse af lejeaftalen fra Køreteknisk Anlæg. Dette 

skyldes ikke uvenskab, men at Køreteknisk Anlæg har et ønske om at udvide deres anlæg. Det 

får ikke den store indflydelse for golfklubben. Det er oplagspladsen til højre ved hul 18 vi mi-

ster, og Køreteknisk Anlægs baner kommer tættere ind mod hul 14. 

DBL. Den store køler i køkkenet skal repareres. 

 

 

Ad. 3 

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

Der er desværre lidt kontingent tilgodehavende endnu, men alt i alt ser økonomien tilfredsstil-

lende ud. Dog er det for tidligt at sige, om vi når det budgetterede. De kommende greenfee 

indtægter har en stor indflydelse på dette. 

 

Det blev diskuteret, om vi skal lave et greenfee tilbud til sommer. Dette tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

Ad. 4 

Klubbens kerneværdier FRISK (Fællesskab, Respekt, Imødekommenhed, Service/Synlighed og 

Kvalitet) blev diskuteret, og der var enighed i bestyrelsen om at implementere FRISK i hele 

klubben. Målsætningen er at nå 950 medlemmer i løbet af få år. 

Så snart forsamlingsforbuddet tillader det, så afholdes der et møde med alle medarbejderne, 

hvor FRISK bliver gennemgået, så alle trækker på samme hammel. Her må hele bestyrelsen 

meget gerne deltage. 

LJ. Juniorudvalget støtter også op om FRISK, dog synes han, at det er en stor mundfuld for 

juniorerne, så de starter med FRI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

OBH orienterede om, at begynderafdelingen er kommet rigtig godt i gang. Der er p.t. 44 prø-

vemedlemmer.  

Regelundervisningen foregik udendørs (det var bidende koldt), dette gentages den 27. april. 

Onsdagsturneringerne gennemføres med gunstart, men ingen samling før og efter turneringen. 

 

LJ havde fremsendt en orientering om, at der har været afholdt en opstartsdag med 25 spille-

re, alt foregik udendørs, restauranten leverede sandwich. De er så småt ved at være klar til 

diverse turneringer, D-tour, Rajt o.s.v. Varmepumpen virker ikke. 

 

JS havde fremsendt en orientering om, at Proshoppen har ønsket at få deres turnering flyttet i 

håb om, at restriktionerne er på et niveau så den kan afvikles ”normalt”. 

Vi deltager i ”Road to Made in Himmerland”, som er en konkurrence som DGU har sat i søen til 

afvikling i uge 19. Det er en ”nærmest flag” konkurrence (bliver nok på hul 10). Vi afventer 

nærmere materiale fra DGU. 

Det ”Uofficielle Hulspilsmesterskab 2021” står til at blive aflyst, der er p.t. kun 9 tilmeldinger. 

Det får en sidste chance, der sendes mail ud til alle medlemmerne. 

 

 

Ad. 6 

Næste mødedato fastsættes, når vi ved mere om restriktionerne vedr. forsamlingsforbud. 

 

Ad. 7 

Spørgsmålet omkring en ynglingegruppe/udvalg blev diskuteret. Skal der laves et officiel ud-

valg og skal de have en side på hjemmesiden. De har allerede en Facebook side. 

Der er tilmeldt en Kval. hold i Ungdomsrækken i Danmarksturneringen, som skal bestå af yng-

lingespllere. 

LJ arbejder videre med ideen, og laver et udkast. 

 

Jem&Fix har en pulje, hvor man kan søge om støtte til forskellige ting. Det blev besluttet, at 

klubben skal søge puljen om tilskud til en meget tiltrængt varmepumpe til juniorlokalet. 

 

BSK. Der spilles, igen i år, Maraton Golf i samarbejde med Blåvandshuk og Breinholtgård. 

 

LJ. Vi skal have efterlyst nogle personer, som vil stå for Varulve Golf. De tidligere ønsker ikke 

at fortsætte. 

 

 

Varde, den 15. april 2021 

Ref. LHL 


