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Referat Bestyrelsesmøde 7. oktober 2021 
Kl. 19.00-21:00 i KLG 

Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)Susanne Olesen (SUO) Morten 
Mortensen (MM) Steen Jensen (SJ) 
Afbud fra Lars Kesby og Regina Madsen  

 
 
 

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. 
Ingen opfølgningspunkter fra sidste møde. Aktivitetsplan opdateret. 
 

4. Budgetopfølgning, og herunder medlemssituation, status donationer 
ifm. mulig momskompensation ’21, samt indledende drøftelser budget 
2022. 
Opfølgningen viser at vi følger budgettet og det ser ud til at vi igen i år 
kommer ud med et pænt resultat. Det bemærkes at der flere 
greenfeeindtægter end budgetteret. Vores golfbiler er efterspurgte og 
derfor er der indkøbt endnu 2 nye brugte golfbiler. I forhold til donationer er 
der 155 medlemmer der har indbetalt og dette er noget mere end sidste år. 
Vi har en rigtig god medlemsudvikling og pr. 15.9.21 har vi 1083 
medlemmer i KLG. 
 

5. Café HiO og rengøring m.m. 
Der er indgået aftale om rengøring af den nye toiletvogn. Ifølge 
forpagtningskontrakten, skal der ske genforhandling inden juli 2022. 
Bestyrelsen vil drøfte emnet på temamøde. 
Restauratørerne oplyser at de har begrænset fester og komsammen 
udover golf arrangementer, til brunch og begravelser. 
 

6. Frokostmøde m/landskabsarkitekt Sara Skouboe Termansen, Esbjerg 
Kommune 2/9-2021 vedr. projekter og samarbejde. 
Vi har haft et positivt møde med Esbjerg kommune og kigger videre ud i 
fremtiden med mulige projekter. 
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7. Temadage for bestyrelsen 29. + 30. oktober 2021. 

Drøftet 
 

8. Forslag fra medlemmerne. 
Et medlem henvender med ønske om reduktion af antal klubber i klubber 
om formiddagen pga. begrænsede starttider. Samme medlem efterlyser 
mere opmærksomhed på reglen om at lukke igennem, da der opleves 
meget ventetid på banen. 
Bestyrelsen har af flere omgange, og over flere år, behandlet henvendelser 
og ønsker om såvel flere som færre officielle klubber i klubben, men vi 
finder uændret nuværende antal passende. Mht. regler, opfordringer til spil 
i 4-bolde, og generelt flow + hensyn på banen, så sendes der via 
medlemsinformation i Golf Box opfordringer ud løbende over sæsonen, 
samt ved opslag i klubhuset. 

 
Et medlem henvender sig med forslag om ændring ved Sokrates matcher i 
KLG, så turneringsledelsen sætter holdene. Samme medlem foreslår at der 
ifm. Klubmesterskaberne oprettes en veteranrække fra 70+ år, og 
motivationen for begge forslag skulle være flere deltagere generelt.  
Bestyrelsen takker for henvendelse og input, der er videregivet til hhv. 
turneringsudvalget, samt udvalget for klubmesterskaberne som er 
ansvarlige og fastsætter konditionerne. 
 
Et medlem henvender sig med ros til greenkeeperne for en velplejet 
banen, samt arbejdet med dræn på hul 18, og hører til om der er 
tilsvarende planer for dræn på hul 1. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og ros, der vil blive delt og 
videregivet til vore dygtige Greenkeeper, og vi kan bekræfte at der ligger 
en tilsvarende plan for dræn på hul 1, der er næste etape, samt også en 
overordnet plan for andre udsatte områder på banen.  
 
Et medlem henvender sig vedr. layout på teestedet hul 9, der menes at 
vende forkert ”omvendt trappe”.  
Bestyrelsen takker for henvendelsen og observationen, som vi også er 
opmærksomme på, og det er i banestrategien for de kommende år, at det 
skal ændres. 
 
Et medlem henvender sig med forslag om at tage ring/cup af flagene 
således folk ikke kan få bolden op ved at hive i flaget, og derved undgå at 
ødelægge hulkanterne. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen/forslag, og da det er første sæson 
med de nye flagstænger, vil det indså i den samlede evaluering forud for 
næste sæson. 
 
Et medlem mener det kniber med at sortere dåser fra almindeligt affald ude 
på banen, spillere kan tilsyneladende ikke vente med dåserne til der 
kommer en affaldsspand til dåser de kommende huller, og foreslår 
dåsespande ved alle spande til almindeligt affald. Bestyrelsen takker for 
henvendelsen, og vil tage det med som input til de løbende og mulige 
forbedringsmuligheder på banen. 
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Et medlem henvender sig vedr. muligheder for holdtræning over flere ugers 
forløb og med træning 1-2 gange om ugen med henvisning til 
omkringliggende klubber, som har sådanne tilbud. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, der i lighed med kontakt fra et andet 
medlem forud for seneste bestyrelsesmøde d. 19. august ’21, er 
videregivet til vores Pro-træner & Elev som input og inspiration til vort 
udbud i KLG for de kommende sæsoner, så vi efter bedst mulige evne og 
muligheder kan have rette tilbud på hylderne til vore medlemmer. 
 

 
Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager. 

MM orienterede om daglig drift. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status på projekter, 
banestrategien 2021-2025 og tidsplaner. 
Chefgreenkeeper og BL orienterede om status på banen og projekter. Vi 
har haft møder med to banearkitekter og deres tilbud vil blive vurderet. 
Der bliver lavet forberedende arbejde på hul 1, med etablering af dræn, 
projektet færdiggøres i foråret. Gert Skovdal, er blevet fastansat som ny 
greenkeepermedhjælper. Udskiftning af beklædning og Stern på klubhus 
igangsættes sidst på året 2021. 
 

3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 2. december 2021. 
 

 

_____________________________________________________________________ 
For referatet Susanne Olesen 
 

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


