
    BESTYRELSEN  

 
 

Referat Bestyrelsesmøde 19. maj 2022 
Kl. 18:30-21:00 i KLG 

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

 
 
 
 

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. 
Gennemgået og opdateret. 
 

4. Gennemgang af ”total-økonomien” for 5-års udviklingsplan for banen, 
herunder ansøgninger til myndigheder & prioriteringer. 
Bestyrelsen har besluttet at den 5-årige udviklingsplan iværksættes. 
udviklingsplanen for interesserede medlemmerne på møde torsdag den 16. 
juni kl. 19, invitation følger senere. 
  

5. Budgetopfølgning pr. 30. april 2022. 
Bestyrelsen konstaterer at vi følger budgettet, til den positive side grundet 
merindtægter på kontingenter og greenfee.  
 

6. Gennemgang af helhedsplanen for renovering & indretning af 1. salen 
i klubhuset Vers. 2. 
Renoveringen forventes påbegyndt i efteråret og udføres i etaper ud fra de 
midler der er afsat i budgettet. 
 

7. Drøftelse og gennemgang af kontrakt vedr. Hole-in-one forud for 
genforhandling med deadline 1. juli 2022.  
Restauratørerne kontaktes med henblik på at aftale forhandlingsdatoer. 
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8. Miljøcertificering i KLG? 

Emnet drøftes på bestyrelsens temadag. 
 

9. Forslag fra medlemmerne. 
 

a) Et medlem henvender sig med forslag om at oprette mindre skabe med 
små rum til mulighed for opladning af batterier til el-vogne. Samme medlem 
foreslår en rød pæl, der markerer højre kant af søen på hul 14.  
Forslaget vedr. batteri opladning er noteret som input til arbejdet med 
optimeringer på området for fremtiden. Vedr. røde pæle, så forsøges det 
bedst muligt at markere på andre måder, da pæle i spilleretningen kan 
skabe uhensigtsmæssige episoder. 
 

b) Et medlem henvender sig med forslag om at få flere bænke og teested 
oversigtsskilte på banen.  
Der evalueres løbende på antallet af bænke og deres placering på banen. 
Bænke ved 49’er teesteder kan have uheldig indflydelse på spillet fra 
bagvedliggende teesteder, og derfor vanskeligt at efterleve dette ønske. 
Mht. teestedskilte så er det lidt tvivl omkring ønsket, og kontoret vil 
kontakte medlemmet direkte for en afklaring og kvalificeret besvarelse. 
 

c) Et medlem henvender sig med ønske om at få jævnet området efter broen 
på hul 13 ud. Samme medlem spørger til ny placering af toiletvognen på 
banen til ”den lille lund” mellem hul 3 og 7.   
Ønsket vedr. hul 13 er videregivet til baneudvalg og greenkeepere. Den 
nuværende placering af toiletvognen er baseret på input fra 2021, som er 
mindre end 6 måneder gamle, og vi fastholder derfor placeringen indtil 
videre. 
 

d) Et medlem henvender sig vedr. muligheden for booking/reservering af tider 
for uofficielle klubber i klubben via kontoret. Samt om en evt. ændring af 
dette kræver en behandling på Generalforsamlingen 
Bestyrelsen kan oplyse at det er forbeholdt klubber i klubben af få tider 
booket/reserveret via kontoret, hvilket en enig bestyrelse uændret 
fastholder. Det er iht. Klubbens vedtægter §3 bestyrelsen som fastsætter 
betingelserne og det vil kræve et forslag fremsat og behandlet på en 
generalforsamling, samt en vedtægtsændring. 
 

e) Et medlem henvender sig med forslag om at indførelse af et nødsignal i 
KLG, så man tydeligt kan signalere budskab på banen i kritiske situationer, 
og foreslår ”flyverbevægelse” med klap højt over hovedet lignende metode 
som anvendes i f.eks. dykkerklubber. 
Bestyrelsen er enig og nødsignalet vil blive aktiveret. Informationsmail 
herom sendes snarest ud til alle medlemmer. 
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Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager. 

HAS orienterede i MM`s fravær om aktiviteter og daglig drift. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden. 
BL gav en kort orientering. 

 
3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 7. juli 2022 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                          For referatet Susanne Olesen 
 

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

 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


