
   
 

 

MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 21. JUNI 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Ulla Larsen (UL), Jan Find Pedersen (JFP), Thomas Gulløv Longhi (TGL), Ingrid Strandby 

(IS), Ebbe Vej (EV) 

Suppleant 

• Jens R. Møller (JRM) 

Personale 

• Kenneth Andersen (KA), Lone Storm Sørensen (LSS)  

Afbud 

• Ellen Østa (EØ), Finn Lørup (FL) 

Referent 

• Lone Storm Sørensen (LSS) 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra sidste møde 

2. Orientering om bane v/KA 

3. Baneudvalg 

4. Økonomi v/JFP 

Herunder medlemskaber 

5. Organisation. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

6. Flagregulativ 

7. Orientering fra formanden 

8. Orientering fra udvalg 

9. Orientering fra sekretariatet 

10. Evt. 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG UNDESKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE 

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 30. maj underskrives på næste bestyrelsesmøde.  
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2. ORIENTERING OM BANEN V/KA 

• Vores boldopsamler har været meget i stykker og der kræver mange timer af greenekeeperne at 
holde den i gang. Vi bør kigge på en alternativ løsning. Der kom forslag om evt. at få Karvil til at 
sponsorere en ”gammel” bil med reklamer – Mikael Danielsen har opgaven  

• Klubben får en person i arbejdsprøvning – mandag, onsdag og fredag. Vedkommende kan evt. 
stå for vask af buggyer, da det kniber med at finde frivillige til at gøre det i sommerferien. 

• KA har modtaget en henvendelse fra H.C. Andersens Golfklub om mulighed for at sprøjte for 
dem ca. 5 gange årligt, da deres greenkeeper pt. ikke har et sprøjtecertifikat. 
Godkendt af en enig bestyrelse. 

• Den sidste del af træet på hul 12 fældes af Banedanmark, så vi ikke risikerer at vælte det ned på 
køreledninger m.m. 

3. BANEUDVALG 

Det nuværende baneudvalg har nedlagt sig selv, da udvalgsmedlemmerne en efter en har trukket 

sig fra opgaverne. 

 

Ud fra drøftelser på sidste bestyrelsesmøde, har FL lavet et oplæg og med det som udgangspunkt 

lukkes det det nuværende baneudvalg ned.  

 

Det nye baneudvalg sammensættes af to medlemmer fra bestyrelsen, chefgreenkeeperen, Pro´en 

og en repræsentant fra DGU. Baneudvalget er valgt for en toårig periode og træder i kraft 1. 

august 2022 

 

Det kommende baneudvalg ser således ud:  

• Ebbe Vej, bestyrelsesmedlem 

• Thomas Gulløv Longhi, bestyrelsesmedlem 

• Kenneth Andersen, chefgreenkeeper 

• Rolf Pedersen, Pro 

• Allan Brandt, Repræsentant fra DGU 

 

Det er chefkeeperen, der træffer de daglige beslutning. Baneudvalget er sparringspartner til 

chefgreenkeeperen.  

 

Baneudvalgets arbejde består af:  

• Udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i forlængelse af bestyrelsens visionsplan og 

mål for banen 

• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og indhentning af ønsker om udvikling af 

baneanlægget 

• Sikring af optimal vedligeholdelse af anlægget med respekt for vedtagne budgetter 

• Inddragelse af medlemmer, eksterne konsulenter i forbindelse med baneprojekter efter 

behov 

• Udarbejde af forslag for projekter som oplæg til bestyrelsen.  

 

Til at støtte Baneudvalget og sikre indflydelse fra KlK og medlemmer har bestyrelsen besluttet at 

nedsætte et Banepanel.  
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Banepanelet består ud over af Baneudvalget også af en repræsentant fra hver KIK, samt to 

klubuafhængige medlemmer. De klubuafhængige udpeges af bestyrelsen. 

 

Banepanelet vælges for en toårig periode. Panelet mødes to gange årligt, hvor der er mulighed for 

at komme med input til banen. Panelet er ikke beslutningsdygtigt, men bidragsyder til 

Baneudvalget.   

 

Der oprettes en elektronisk postkasse / mailadresse, hvor medlemmer kan komme med motiverede 

forslag til udvikling af banen.  

4. ØKONOMI V/JFP  

Gennemgang af saldobalance  

• Indtægter på trænings-/undervisningsdelen halter bagud. RP får ikke solgt så mange ekstra 

træninger / undervisningstimer, som forventet. JFP og RP gennemgår træningsudbud kontra 

efterspørgsel.  

+36-træning skal ændres til at være et tilbud til nye medlemmer de første to sæsoner. Dvs. 

opstartsåret og den efterfølgende sæson. Herefter betales for deltagelse 

• RP skal have betaling for undervisning i forbindelse med diverse arrangementer. F.eks. skal 

arrangement for sponsorer belaste konto 1310 sponsoraftaler med RP´s timer  

• Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra kommunen på kr. 82.670 til hjælpemidler, der 

blev købt ind under COVID-19 

• Vi forventer en indtægt fra landsstævne på omkring 115.000. Vi forventer mellem 270 og 

300 deltagere i Golfturneringerne i løbet af de tre dage 

• Banefornyelse – vi har modtaget kr. 50.000 af Fonden for Fynske Bank til broen på hul 4 

 

Gennemgang af medlemstal 

• Medlemsoversigt gennemgået. pr. 31. maj viser 950 aktive medlemmer og klubben har 40 

prøvemedlemmer  

5. ORGANISATION 

Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne.  

Nyt organisationsdiagram er udarbejdet – se bilag  

 

Handicap & Regeludvalget skal inviteres til at deltage i næste regelaften med Brian Oswald den 30. 

august. LSS kontakter Kurt Jensen 

 

Klubben har kun én dommer og ønsker at uddanne flere. Opfordre vores medlemmer til at tage 

uddannelsen. Sende et link med ud i et kommende nyhedsbrev, så man kan se, hvad det drejer sig 

om. Forlag: spørge RP om han evt. kunne tænke sig uddannelsen – UL kontakter RP.  

6. FLAGREGULATIV 

Det eksisterende flagregulativ af 2001 blev drøftet og det blev besluttet at fastholde regulativet, 

dog med den ændring, at der må flages med Dannebrog mod øst, hvis der er fest i restauranten. 

Undtagen, hvis der er match, så skal Dannebrog hejses i det midterste af de tre flagstænger mod 

vest. Flagregulativet opdateres. 
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7. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

Nye maskiner i køkkenet: 

• Nuværende ovn i køkkenet er repareret nødtørftigt, reservedele kan ikke skaffes 

• Håndtaget på røremaskinen er knækket, reservedele kan ikke skaffes 

Vi beder Jane Bertelsen prøve at undersøge hvad muligheder der er. Både på Catering Inventar for 

”nyt brugt” udstyr og ved at indhente tilbud på nye maskiner fra KEN Storkøkken og Bent Brand. 

Gerne inden statusmøde den 4. juli. Der foreligger tilbud fra SJ Service. 

 

Pink Cup 2022  

Tirsdagsdamerne afholdt Pink Cup turnering for 14. gang den 11. juni med 48 deltagere. 

Det var 20-års jubilæum for turneringens afholdelse og mange ekstra sejl var sat. Takket være em 

aktiv indsats med modeshow, lotteri, salg af præmier, støtteturnering, sponsorindsamling samt 

deltagelse i selve turneringen, fik de indsamlet 30.275 kr. 

  

Håndbog for bestyrelse og udvalg  

Hvert bestyrelsesmedlem skal gennemarbejde og tilrette de områder, som de hver især er 

ansvarlig for. Den endelig udgave vedtages på bestyrelsesseminaret ultimo 2022. 

 

Klubber i klubber 

KIK´s spil på helligdage og i feriesæson blev vendt, og det blev besluttet, at drøfte det på 

bestyrelsesseminaret ultimo 2022 – inden evalueringsmøder med KIK. 

8. ORIENTERING FRA UDVALG  

• Spilletøj til Eliten, Juniorer m.fl. kan få sponsorhjælp ved MD 

• Husk at bruge MOTIVU til markedsføring  

• Sports- og Idrætstalentpulje søges til vores 4 unge talenter til dækning af matchfee, kørsel 

og overnatning 

• Rehap-golf, JFP og IS er blevet kontaktet af projektleder Stig Langvad fra Dansk 

Handicapudvalg. Modtaget materialer på fonde m.m., der kan søges, f.eks. søge Dalund-

fonden. Også modtaget materialer som fortæller, hvor vi kan få hjælp eller hvilke 

samarbejdsmuligheder, der findes. 

9. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

Status på Landsstævnet 

Pt. er 270 tilmeldt turneringerne over de 3 dage Landsstævnet varer. Der er plads til ca. 96 per. 

Turnering. 

Desværre har DGI været ramt af et hackerangreb, hvilket har gjort det svært at få de korrekte data 

til turneringerne. Oplysninger blev leveret på flere forskellige filer, hvilket vi i første omgang fik DGI 

til at samle i én fil til os, men arbejdet med tilmelderingerne har været ekstremt besværliggjort.  

Alt skal lægges manuelt i GolfBox. Alle tilmeldingerne er foregået igennem DGI´s system. 

Derudover har vi modtaget gentagne henvendelser fra tilmeldte omkring ændringer og ønsker til 

turneringerne.  

10. EVT 
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• Fredagsturneringen hæves efter ferien med kr. 25,- pr. deltager 

• Leverandør af drikkevarer – sponsor på buggy  

• Førstehjælpsbevis – hvem har det i klubben? 

• Spil på 9-huls banen kræver medlemskab – dog kan det tillades i forbindelse med spil med 

mentor fra Begynderudvalget.  

 

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

• 2022: 15. august, 22. september, 24. oktober, 22. november, 15. december  

• 2023: 18. januar, 23. februar, 13. marts 

  

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts 2023 


