
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 29. juni 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), Lars Jull (LJ). Jens 

Sandal (JS) og Aage Siig Christensen (ASC).  

Afbud fra: Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Ove Blom Hansen (OBH) og Lis Locht. 

 

Ad. 1  

DBL orienterede om, at der har været pæn tilgang af nye medlemmer – vi er nu over 900. 

 

Udfordringen med at fastholde de mange nye skal opprioriteres og det foreslås derfor at opdele 

begynderarbejdet, således Begynderudvalget alene beskæftiger sig med traditionelt begynder-

arbejde, mens et rekrutterings- og fastholdelsesudvalg tager sig af mentorordninger, fasthol-

delsesarrangementer og rekrutteringstiltag.  

 

Udvalget er et ad hoc-udvalg – og indtil videre vil formand og næstformand have plads i ud-

valget. 

Der var enighed om at gå videre med den ide. 

 

Ad. 2 

Lønforhandlingerne med medarbejderne er afsluttet indenfor de udstukne rammer. 

Forretningsudvalget orienterede også om, at Lis Locht ønsker at fratræde 1. oktober og at der 

nu arbejdes med en jobbeskrivelse for hendes efterfølger. Vi begynder at søge efter en sådan 

efter ferien. 

 

En forhøjelse af greenfee blev drøftet i lyset af udviklingen i vore naboklubber og det øgede 

pres på 1. tee. En generel forhøjelse blev udsat til 2022, men her og nu forhøjes greenfee lør-

dag og søndag fra 7-14 til 350 kr. 

 

DBL orienterede om weekendens repræsentantskabsmøde i DGU – hvor bl.a. generelle stignin-

ger i greenfee var blevet drøftet. Mange klubber har oprettet ventelister og en konsekvent 

samling af spillere i 4-bolde på de mest pressede tidspunkter er også ret udbredt. Men helt 

generelt har golfsporten gode tider. Golf er Danmarks 3. største sport og den største ”voksen-

sport”.  

 

 

Ad. 3 

KR gennemgik regnskabet og konstaterede, at vi er foran budget. 

 

 

Ad. 4 

 

De fremsendte referater fra afdelingerne blev vendt. LJ henledte opmærksomheden på en me-

get succesfuld match (dagen før) i Erhvervsklubben, hvor sponsorerne havde spillet sammen 

med juniorer. Juniorerne havde imponeret så meget, at Erhvervsklubben håbede på en genta-

gelse næste år. 

 

 

 

 



 

 

 

ASC lagde op til en evaluering af vinterbanen på næste fysiske møde. Hvis der skal være en 

egentlig vinterbane, kommer det til at koste noget. Foreløbigt fortsætter vi forsøget i 2021/22. 

 

 

Ad. 7 

Næste møde er tirsdag den 10. august – afholdes som temamøde om FRISK.  

 

 

Ad. 8 

Intet 

 

 

Varde, den 7. juli 2021 

Ref. DBL 


