
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 18.30  

Dagsorden: 
 
1. Orientering fra forretningsudvalget 

2. Spørgsmål til de enkelte afdelinger 

3.  Generalforsamling 

4.  Næste mødedato (Temamøde- implementering af FRISK) torsdag den 17. juni 2021 

5.  Eventuelt 

Mødet blev afholdt som et temamøde vedr. Golfspilleren i Centrum 

Deltagere: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Ove 

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

gaa (PT), Jacob Tranberg (JT) og Lis H. Locht (LHL).  

Afbud: Kurt Rotbøl (KR) 

 

 

Ad. 1  

DBL orienterede om, at der forud for dette møde har været afholdt medarbejdermøde. Det var 

et godt og udbytterigt møde. 

Der har været drøftet et ønske om et grillhus på terrassen. Dette blev afvist, da der er ikke 

plads nok og da der ville mange tekniske udfordringer ved at etablere det.. 

 

Ad. 2 

LJ havde fremsendt en orientering om klubben har fået yderligere 3 år med morgentræning for 

7. – 9. klasses elever bevilliget. 

Diverse turneringer er så småt kommet i gang. 

Juniorafdelingen oplever en tilgang af flere helt små golfspillere til juniortræningen, da der pt 

ikke tilbyde varulvegolf, Det er tydeligt at se, at det giver udfordringer til træningen, da kon-

centrationsniveauet ikke er så højt hos en 6-årig som en 12- årig. Det øger ligeledes mængden 

af forældre til træningen, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. 

 

JS havde fremsendt en orientering fra turneringsudvalget. Det uofficielle hulspils mesterskab 

er aflyst pga for få tilmeldinger. 

Parturneringen Vincens og Varde Guld & Sølv er aflyst. 

Klubben deltager i den landsdækkende nærmest pinden konkurrencen Road to Made in Him-

merland i uge 19. Konkurrencen kører på hul 10. 

 

OBH havde fremsendt en orientering om, at 11 prøvemedlemmer har meldt sig ind i klubben, 

og at der pt er 42 i gang med begynderforløbet. Nyt hold starter lørdag den 29. maj. 

Der afholdes regelundervisning den 18. maj. 

 

ASC havde fremsendt en orientering fra baneudvalget. Der arbejdes på at forbedre vaskeplad-

sen. Der arbejdes på at finde nogle flere frivillige, som kan hjælpe til på banen. 

Fremtidige projekter/ønsker: Taget på den gamle del af klubhuset trænger efterhånden til en 

udskiftning. Ønske om at udskifte gruset på parkeringspladsen med græsarmeringssten og 

græs. Dette er næsten vedligeholdelsesfrit, kun græsset skal slås en gang imellem. 

 

BSC havde fremsendt en orientering fra sportsafdelingen om, at første turneringsrunde er vel-

overstået, alle ydede deres bedste og der blev spillet virkelig god golf.  

Resultatmæssigt har det været svingende. 2. division herrer spillede 9-9 lørdag mod Vejen. En 

match som vi burde have vundet. Om søndagen taber vi mod Kolding, men her var det margi-

naler, som afgjorde det. Kolding er et stærkt hold … 

4. division vinder 12-0 både lørdag og søndag. Det må kaldes to overbevisende sejre. 

Damerne vinder ude mod Esbjerg, men taber desværre til Aabenraa efter en meget tæt match.  

 

 

 

 



 

 
Vores upcoming ynglinge taber lørdag og vinder søndag. Ynglingeholdet bliver mere og mere 

en del af Sportsafdelingen, hvilket også betyder, at de får nogle økonomiske ressourcer til at 

vedligeholde fællesskabet i truppen.  

Vi har fundet en boldsponsor – Lykkebjerg Bed & Breakfast, hvilket vi er superglade for.  

 

Ad. 3 

Generalforsamlingen bør afholdes så snart vi kan samles i klublokalet. 

Det blev besluttet at den afholdes tirsdag den 8. juni kl. 19.00. Der er tilmelding via Golfbox, 

og alle deltagere skal have Corona Pas og bære mundbind. 

 

Ad. 4 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 17. juni kl. 18.30 – mødet er et Temamøde og emnet 

er implementering af FRISK. 

 

Ad. 5 

Michael Jürgensen fra DGU gennemgik brugen af ”Golfspilleren i Centrum”, som er et godt 

værktøj til både gæste- og medlemsundersøgelser. Så nu er bestyrelsen og personalet klædt 

på til at gennemgå analyserne. 

 

Rabat på greenfee i sommerperioden diskuteret. Vi har et tilbud på burger/stjerneskud i for-

bindelse med fuld betalt greenfee i ugerne 28, 29 og 30. Dette tilbud udvides med smørrebrød. 

Der var enighed om, at vi ikke skal have greenfeeprisen helt i bund. 

 

Greenfee prisen blev kort diskuteret, og det blev besluttet, at det tages op på et senere besty-

relsesmøde. 

 

Klubben har fået 16.000 kr. fra Norlys Vækstpujle til en varmepumpe i Juniorlokalet. 

 

KBO har kontaktet de personer, som har reageret på Funnel First kampagnen. Dette er meget 

tidskrævende. Første arrangement afholdes på torsdag. 

 

 

Varde, den 15. maj 

Ref. Lis H. Locht 


