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18. marts 2021 
Emne: 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2021. 

 
Til stede: 
Flemming Nielsen, Formand (FN). 

Anton Baun, Næstformand (AB). 
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP). 
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ). 

Knud Metum, kasserer (KM). 
Svend Riddersholm (SR). 
 

Fraværende: 
Peder Brogaard (PB). 
 

Dagsorden. 
1. Tidspunkt og vilkår for sæsonåbning. 
2. Udsættelse af generalforsamling. 
3. Økonomi – herunder kontingent for kommende sæson. 
4. Disponering af kassebeholdning. 
5. Turneringsplan 2021. Herunder turneringsledere. 
6. Spilleformer og muligheder. 
7. Starthuller præmier mv. 
8. Eventuelt 

1. Tidspunkt og vilkår for sæsonåbning. 
Indledning ved FN.  
Klubben har forsøgt at reducere den tid vi har til at gå ud onsdag morgen. FN har meddelt 
klubben, at det ikke er muligt at reducere den tid. Klubben havde i øvrigt meget dårlige 

argumenter for det forsøg. 
Sæsonen åbner 31. marts med almindelig turnering. Vi er aldrig samlet mere end 25, så 
standard udgang fra hul 1 og 15 i perioden ca. 07.30 – 08.15 fortsætter. 

9 huls spillere udgang kl. 09.15. De administrerer det selv. 
Man skal undgå samling i lobbyen. Der må kun være 5 ad gangen. 
 

Bestyrelsen anbefaler, at man indrapporterer scorer ved hjælp af Golf APP. 
 
2. Udsættelse af generalforsamling. 
Generalforsamling 2020 udsættes til oktober 2021. Altså bliver lagt sammen med 
generalforsamling for 2021. 
Bestyrelsen forlænges med 1 år for alle medlemmer, så kun halvdelen er på valg på 
generalforsamlingen. 
 
3. Økonomi. 
Ca. 23.000. Kontingent på 350 kr. fastholdes. Reduktion af kontingent for medlemmer i 
2020 drøftedes. Bestyrelsen er af den opfattelse at man ikke kan ændre kontingent uden 
om en generalforsamling. 
De fleste har indløst de vundne gavekort fra 2020. Beholdningen søges øget lidt.  
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4. Disponering af kassebeholdning. 
Der planlægges på at bruge midler på diverse ekstra aktiviteter i sæsonen, såsom gratis 
forplejning ved specielle lejligheder. 
 
5. Turneringsplan for 2021 
PB har lavet et godt udkast og truffet aftaler med venskabsklubber mv. 
Der kan i den nuværende situation ikke gennemføres en åbningsturnering med gunstart. 
I turneringsplanen fastholdes gunstart. Det oplyses at alle gunstarter og spisninger står til 
ændringer. Ændringer vil blive oplyst i f. m. tilmeldinger i GolfBox. 
Turneringsledere blev placeret. 
Ansvarlig for 9 huls spil ændres til Mogens Jacobsen. 
NJ opdatere planen snarest. 

 
6. Spilleformer og muligheder. 
Gunstart gennemføres naturligvis, hvis muligt/lovligt. 
Ellers ændres til løbende udgang med startliste. 
 
7. Starthuller og præmier.  
Ingen ændringer.  
 
8. Eventuelt. 
Der sendes e-mail til alle medlemmer fra sidste år (NJ). 
Kontoret kontaktes med henblik at få information med i klubbens nyhedsbrev eller e-mail til 
alle mandlige medlemmer over 55. De kan tilmelde sig seniorklubben ved at indbetale 
kontingent eller evt. tilmelde sig seniorklubbens turneringer frem til medio april (her kan 
udleveres turneringslederne oplyse/udlevere information om betaling mv.). 
 
 
 
 
 

NIELS JØRGEN MADSEN 

Referent 
 

 
 


