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Referat bestyrelsesmøde 11. marts 2021 

Kl. 18:30-19:00 & 19:00-21:00 Online/Teams 
 
Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)Susanne Olesen (SUO) Lars Kesby (LK) 
Morten Mortensen (MM) Steen Jensen (SJ) 

 

 
Formøde  
Kl. 18:30 til 19:00 1. Drøftelser omkring Par-3, Driving range og indspilsområde 

HAS informerede kort omkring mulighederne og begrænsningerne for KLG 
ifm. udvidelse/forbedringer af par-3 banen, driving range og de øvrige 
træningsfaciliteter. Bestyrelsen drøftede mulighederne, hvilket ligeledes 
drejede sig om vores multifunktionalitet, som løbende vil blive vurderet.  

 
 
 

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. 
Skilte vedr. Sydbank ruten er på vej og monteres straks de modtages. 
 

4. Medlemstal & Rekruttering KLG 2021, strategi, indsatser, kampagner 
og målsætning. 
LK informerede om at opstart for nybegynder er den 28. marts, ”Golfens 
dag” bliver den 25. april og vi fortsætter med ”en gave for livet”.  
 

5. Budget 2021 
AS gennemgik oplægget til budget 2021 som bliver fremlagt for 
generalforsamlingen.  
Greenfee hæves med 50 kr. fra 1.4.21. 
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6. Medlemsundersøgelse 2021. 
Der kommer en medlemsundersøgelse i maj måned. Bestyrelsen vil gerne 
have at så mange svar som muligt. Vi vil reducere i antallet af standard 
spørgsmål og så supplere med et par spørgsmål der relatere til aktuelle 
aktiviteter i klubben.  
 

7. Generalforsamling vs. ny dato for afholdelse april ”save the date” 
Vi afventer udmelding fra regeringen. 

 

8. Forslag fra medlemmerne. 
 

• Under overskriften ”luk igennem” henvender et medlem sig vedr. 
spillere/hold på banen, der holder pauser i læskure, og som ikke viser 
hensyn ved genoptagelse af runden. 
Som udgangspunkt er det en dårlig idé med hyggepauser på runden, og 
specielt på travle dage på banen, da det altid vil være en udfordring at 
genoptage spillet uden at genere efterkommende bolde, der har 
fortrinsretten, og ikke den bold som valgte at holde pause. Disse forhold vil 
blive taget op med baneservice, samt synliggjort ved skiltning på relevante 
områder. 

 

• Et medlem henvender sig med forslag om opkøb af omkringliggende 
jord til udvidelse/omlægning/ændring af placering af par-3 bane, 
driving range, indspilsområde som alternativ til investering i 
forbedring og sikring af nuværende driving range. 
Der har i flere år været løbende dialog med relevante lodsejere. De har til 
dato ikke interesse i salg af jord til KLG. Samtidig er meget af 
omkringliggende jord ikke egnet, f.eks. paragraf 3, eller er omfattet af 
naturbeskyttelsesloven, hvilket vanskelig- eller sågar umuliggør 
anvendelse til vores formål.  Processen og dialogen fortsætter og hvis 
muligheden byder sig, bliver det fremlagt for generalforsamlingen. 

  
• Et medlem foreslår etablering af en Padel-bane i KLG, og dette med 

henblik på at kunne tilbyde kombinerede medlemskaber som f.eks. 
Padel, Par-3 og træningsanlæg. 
Forslaget er modtaget og tages med til idekataloget omkring KLG, 
multifunktionalitet og potentielle fremtidige tiltag. 
 

• Et medlem stiller forslag/ønske om oprettelse af en ny 
medlemskategori, der giver adgang til såvel 18-huller som Par-3 bane 
til en fornuftig pris. 
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Der vurderes løbende på medlemskategorier og kontingentsatser i KLG. 
Det er bestyrelses opfattelse at det eksisterende udbud er passende, og 
indeholder muligheden for at kombinere omtalte til en fornuftig pris.  
 

• Et medlem har henvendt sig med et forslag om man kunne have en 
spand, skovl og kost stående i områderne med trykluftspistoler, så 
golfspillere selv kunne samle græs, så det ikke hvirvler så meget op.  
 Bestyrelsen takker for forslaget, dog mener vi ikke løsningen er ekstra 
udstyr i områderne. Hvis der i kortere perioder pga. vejrforhold forekommer 
større mængder græs, så kan der henvises til rengøring af skoene ved den 
elektriske skobørstemaskine ved klubhuset som alternativ. 
  

• Et medlem foreslår, at der tages skridt imod, at Blåvandshuk Golfklub 
kommer med i A11-samarbejdet. 
På baggrund af henvendelser direkte fra Blåvandshuk Golfklub til A-11 er 
dette tidligere (og af flere omgange) blevet behandlet af klubberne i 
samarbejdet.  Senest ved fællesmøde i oktober 2020 i KLG, hvor aftalen 
for sæson 2021+ 2022 blev aftalt. Der var bred enighed om ikke at byde 
flere klubber ind i samarbejdet, hvilket Blåvandshuk Golfklub også er 
informeret omkring. 
 

 

Orienteringspunkter: 
 

1. Orientering fra manager. 
MM orienterede om daglig drift og kommende aktiviteter/tiltag. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status på projekter. 
BL orienterede om at der er indkøbt en bunker-rive (brugt) og der arbejdes 
på at få ny sæsonhjælp. Der håbes på godt vejr, for at kunne fylde huller 
(eftersåning) efter den sidste propning af greens, der blev udført efter vi gik 
på vinterbane. Vurdering af effekt afventer. Desuden orienterede BL om 
igangværende/ kommende aktiviteter. Bestyrelsens banestrategi er blevet 
opdateret som aftalt.  

 
3. Eventuelt og næste møde. 

Der bliver sat to nye ure op. Et på bygningen ved putting green og en ved 
klubhuset der erstatter den gamle. 
Næste møde 6. maj 2021 

 
 

 
 



    BESTYRELSEN 

 

 

 
 

 
For referatet Susanne Olesen 

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


