
    
 

  

  BESTYRELSEN 

 
Referat 

For- & Bestyrelsesmøde 26. august 2020 
Kl. 19:00-19:30 & 19.30-21:30 i KLG 

 
Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)Susanne Olesen (SUO) Lars 
Kesby (LK) Morten Mortensen (MM) Steen Jensen (SJ) Carsten Nielsen (CN) 

 
 
Formøde / gæst(er): 
 
Kl. 19:00 til 19:30 1. Chefgreenkeeper Hans Erik Mogensen giver en status for 

    bane og igangværende projekter omkring klubhus mv. 
 
Bestyrelsen blev orienteret om personalestaben og status på 
banen i forhold til reparationer og vedligehold. Bl.a. bliver der en 
banegennemgang med en banekonsulent fra Dansk Golf Union. 
Vedrørende projekter er der flere ting der bør arbejdes med f.eks. 
udslagsbanen/net, beklædning på huset, udskiftning af 
flagstænger på greens m.m. Der vil også være nødvendige 
investeringer til næste års budget vedr. maskiner. 
 

 
Dagsorden: 

 
 
Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 
 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde, samt 
gennemgang og opdatering af aktivitetsplan. 
Aktivitetsplanen blev gennemgået og justeret. 
 

4. Budgetopfølgning & Medlemssituation 
Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen, som viser at vi 
følger budgettet og at vi forventer et overskud. Der har været 
besparelse på lønudgifter bl.a. ved vakant trænerstilling. 
Vi har generelt været mådeholdende på udgiftssiden på grund 
af Covid 19 og har sat flere aktiviteter på pause. Kaj Lykke kan 
nu igen bryste sig af at have mere end 1000 medlemmer, der 
skal lyde en stor til alle der har gjort en indsats for at få nye 
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medlemmer samt et stort velkommen til de nye medlemmer. 
Bestyrelsen overvejer nu hvilke investeringer/indkøb eller 
vedligehold der skal prioriteres og igangsættes. 
 

5. PGA-Proelev til KLG 
HAS orienterede om planerne for at rekruttere ny trænerelev. 
 

6. DGU Repræsentantskabsmøde 2020 
HA og MM deltager i repræsentantskabsmødet som afvikles 
medio september. 
 

7. Nye HCP-regler (WHS) pr. 1. januar 2021 vs. Webinar 
kurser. 
Flere af klubbens frivillige har deltaget i webinar om de nye 
regler. Der vil senere komme nærmere information om emnet 
ud til medlemmerne både via DGU og KLG. 
 

8. Forslag fra medlemmerne 
Et medlem spørger til afvikling af klubmesterskaber i.f.t. antal 
spillede runder. 
Efter klubmesterskaberne evalueres afviklingen og alle er 
velkomne til at komme med input. 
 
Et medlem foreslår at hegn om driving range bliver udskiftet, 
samt at der etableres boldvasker. 
Begge ting er med i projektplanen og vi forventer at 
boldvasker er etableret ved sæsonstart 2021. 
 
Et medlem foreslår ekstra markering af afstand på banen, 
samt at der på scorekortet bliver markeret toilet og hvor man 
kan tappe drikkevand. 
Bestyrelsen finder afstandsmarkeringerne tilfredsstillende men 
tager de andre forslag til efterretning. 
 
Et medlem oplever, at der uden hensyn til medlemmerne, 
bliver flyttet faste spilletider for at give plads til andre. 
De eneste faste forhåndsreserverede tider er til officielle 
klubber i klubben og disse kontaktes af kontoret, hvis de 
undtagelsesvis ønskes flyttes. 
 
 
Et medlem henvender sig med ønske om åbningstider til kl. 
20:00 fredag, lørdag og søndag i restauranten. 
Restaurantudvalget har løbende dialog med restauranten, 
men åbningstider som ønsket/omtalt er ikke på planen. 
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Orienteringspunkter: 

 
Orientering fra manager, herunder status på projekter. 

MM orienterede om daglig drift.  
 

1. Orientering fra baneudvalgsformanden 
Orientering er sket på formødet. 
 

2. Orientering fra restaurantudvalget 
Der aftales møde med restauratørerne inden udgangen af 
året. 
 

3. Eventuelt og næste møde 
Næste møde er 14. oktober og 9. december. 
 
 
 
 

 
Hans Anton Sørensen (Formand)  Lars Kesby (Næstformand) 
 
 
 
Allan Skydt (Kasserer)   Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand) 
 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 
 
 
 


