
   
 

 

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR DEN 4. NOV. 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Ulla Larsen (UL), Finn Lørup (FL), Thomas Gulløv Longhi, Ellen Østa (EØ), Ingrid Strandby 

(IS), Jens R. Møller (JRM) 

 

Personale 

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

 

Kommer senere 

• Ebbe Vej (EV) kommer kl. 11.30 

 

Referent 

• Lone Storm Sørensen (LSS) 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Håndbog  

Endelig vedtagelse ud fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers redigering  

• Forretningsudvalg  

 

3. Banen 

• Beslutning om ændring af baneforløbet 

• Nyt forslag fra Baneudvalget 

• Vinterbane 1 og 2 

 

4. Shoppen 

Status på forhandlinger 

 

5. Projekter  

Kan vi sætte årstal på disse ikke prioriterede projekter? 

Beskrivelse af projekter, ansvar, økonomi 

• Energioptimering 

i. Vandingsprojekt m. egen brønd 

ii. Udskiftning af oliefyr til luft-vand-varmeanlæg  

• Renovering af dræn fra slutningen af 9.hul på 9-huls banen  

• Nivellering af Driving Rangen med nye dræn:  



Side 2 

Tilbud 1: kr. 318.500 samt et antal sandfangsbrønde kr. 8.125 pr. stk. inkl. moms 

Tilbud 2: kr. 131.375 Tilbuddet dækker kun drænarbejde m. diverse brønde.  

• Hegn mod nabo: 5m højt - 50 m langt kr. 33.000 i materialer  

• Øremærkning af penge fra momskompensation  

• Boldopsamler - hvad gør vi fremadrettet?  

• Skabe i bagladen – store skabe/over-underskabe  

• Afskærmningsnet v. teesteder på hul 5, 9-huls-banen – tilbud inkl. moms kr. 52.000 

• Boldmaskine-herunder betaling for rangebolde  

• Ladestander fra Nordlys  

 

6. Budget 2023 

Emner til budget 

• Ovn til køkkenet – ca. kr. 80.000 

• Starterhus – kr. 15.000 

• Gule bolde til drivingrange – ca. kr. 25.000  

• Måtter til drivingrange – ca. kr. 15.950 

 

7. Turneringer  

Hvor mange turneringer skal klubben have?  

• Fastsættelse af turneringsfee for 2023 

• Fastsættelse af greenfee i forbindelse med deltagelse i turneringer  

• Sponsorer til turneringer 

• Præmieniveau til klubmesterskaber  

• Lave en oversigt over turneringer med:  

i. Turneringsleder 

ii. Dommer 

iii. Bestyrelsesrepræsentant 

iv. Til hvilke turneringer SKAL kontoret være repræsenteret? 

• Torsdagsturneringen – nyt setup  

 

8. Øvrige punkter 

• Billig-uge i uge 27 evt. 28 i samarbejde med Langelands Golfklub 

• 5-huls medlemskab 

• Højskolegolf 

• Golfspilleren i Centrum 

• Nyhedsbreve 

• Dyreliv på banen 

 

9. Eventuelt 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Dagsorden godkendt  

2. HÅNDBOG 

• Gennemgang af fremsendte rettelser til håndbogen. 

Sider, der ikke er fremsendt rettelser til, fortsætter uændret 

  

Det er det enkelte bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for at få lavet de sidste rettelser og 

sende endelig udgave til LSS. Deadline er den 15. november. 

 



Side 3 

• Skal Forretningsudvalget (FU) fortsat bestå?  

 

Under gennemgang af Håndbogen, var der fremkommet et forslag fra JRM og TGL om at 

nedlægge FU og i stedet styrke formandskabet. Dette blev afvist. FU har en god signalværdi 

hos vores samarbejdspartnere.  

 

I stedet enedes bestyrelsen om at gøre FU fleksibelt, FU indkaldes ad hoc med relevante 

personer afhængig af, hvilke punkter, der skal drøftes.  

 

Bestyrelsen blev enige om at omdøbe det nuværende FU til FFU (Fleksibelt Forretnings 

Udvalg). Alle indvilligede i at stå til rådighed med kort varsel, hvis det blev nødvendigt. 

3. BANEN 

• Med afsæt i Christian Haldans forslag til nyt baneforlæg, er greenkeeperne fremkommet 

med et nyt forslag.  

 

KA gennemgik dette forslag. Det nye forløb laves som 3 sløjfer, hvor rød sløjfe er 9-huls 

banen. Dette vil gøre det muligt at lukke en sløjfe i forbindelse med banevedligehold.  

 

Forslaget giver fleksibilitet i forhold til turneringer, banearbejde, og ikke mindst være til at 

fastholde vores ældre 9-huls medlemmer, da det bliver en fladere 9-huls bane.  

 

Forslaget er vedtaget til etablering inden for en 4-årig periode, betinget af at klubben kan 

rejse de nødvendige midler til omlægning af banen. I den forbindelse skal økonomi ved 

omlægning skal gennemregnes og præsenteres for bestyrelsen til endelig godkendelse. 
 

• Gennemgang af forslag til Vinterbane 1 (overgangsbane) og 2 (vinterbanen fra sidste år). 

Forslag godkendt. 
 

• Når banen begynder at blive for våd, lukkes der for kørsel med personbefordrende køretøjer 

for gæster og medlemmer uden sæsonkort i første omgang. Vores medlemmer med 

sæsonkort får lov til at køre indtil vi lukket helt ned. Booking kommer til at foregå via 

sekretariatet, så vi kan styre antallet af buggyer.  
 

4. SHOPPEN  

• Der har været flere forhandlinger i gang, men desværre har interessenterne trukket sig pga. 

den nuværende økonomiske situation.  

Der har bl.a. været en henvendelse fra en, der ønsker at etablere en Webshop, samt en 

forespørgsel fra en tidligere leverandør, som UL kontakter.  

 

• Forslag fra JRM om at etablere en shop, der håndteres på frivillig basis. Få Pro’ en med ind 

over til at fitte og reparere udstyr. 

Man kunne f.eks. også vælge at have en deltidsansat, der stod for alle indkøb og shoppen 

bemandes af frivillige. 

 

Der nedsættes et udvalg bestående af JRM, UL, TGL og IS, der arbejder videre med 

muligheder for shoppen.  



Side 4 

5. PROJEKTER 

• Energioptimering 

 

o Vandingsprojekt med egen brønd 

Kommunikation med myndigheder er i gang – der er nedsat en arbejdsgruppe 

bestående af JFP, UL og FL 

  

o Udskiftning af oliefyr til lufte-vand-varmeanlæg 

Vi har fået lovning på tilskud fra flere kanter. I lyset af energisituationen er der ikke 

et aktuelt behov for at få skiftet oliefyret her og nu. Fyret kører stille og roligt videre. 

  

Der var møde med Finn Drost den 3. november, for at få løst nogle af de 

udfordringer, der var med træk i henholdsvis restauranten og på kontoret. Finn Drost 

foreslog, at vi lukkede ned for den store varmtvandsbeholder og satte en 60 liters 

varmtvandsbeholder op i køkkenet i løbet af januar måned i stedet. Derved kan vi 

minimere vores omkostninger 

 

• Renovering af dræn  

 

o Flytning af dræn på hul 4 ind mod Hvidkilde og omlægning til faste rør, så de ikke 

bliver ødelagt af rødder. Hvis det kan laves inden for budget, så er det godkendt.  

 

o Renovering af dræn fra slutning af 9. hul på 9-huls banen. Leje en mand ind, som 

sammen med vores folk kunne lave det. Afventer fondsansøgningen.  

  

• Nivellering af Drivingrange 

  

o Der søges fondspenge ved Halberg-fonden til nivellering af drivingrange, hvor 

renovering af dræn fra 9-huls banen kunne komme med.  

 

• Hegn mod nabo 

 

o Afventer fondsansøgningen – alternativt sættes på budget for 2023 

 

• Øremærkning af penge fra momskompensation 

 

o Hegn mod nabo – sikre, at det er den rigtige løsning.  

o Vandingsprojekt 

 

• Boldopsamler 

 

o Skrevet ind i fondsansøgningen, men ellers skal der prioriteres at finde en sponsor til 

vores nuværende. KA undersøger, hvad et robot-setup koster.  

 

• Boldmaskine – herunder betaling fra rangebolde 

 

o EV og KA undersøger mulighederne og hvad det ville koste at leje/lease en 

boldmaskine 

 

 

 



Side 5 

• Skabe i bagladen 

o Der er et stort ønske om store underskabe. Evt. lave et indskudt dæk i bagladen.  

Punktet udsættes.  

 

• Afskærmningsnet ved teestederne på hul 5 mod 9-huls banen 

 

o Tages med under drivingrangeprojektet. 

 

• Ladestander  

 

o Vi arbejder videre med opsætning. LSS kontakte Norlys for at høre, hvordan vi gør 

det. 

 

• Oplagring af energi 

 

o Baneudvalget arbejder videre med forslaget 

 

• Vaskeplads 

  

o Ønske om etablering af fliser eller andet, så udstyr ikke bliver beskidt igen, når man 

går fra vaskepladen til bagladen.  

6. BUDGET 2023 

• Budgetlægning påbegyndes efter afslutning af regnskabet for oktober måned. Der laves et 

oplæg til bestyrelsen, som skal godkende dette. 

  

• Punkter til budgettet 

 

o Ny ovn til køkkenet, som kører på lånt tid. Den er tidligere nødrepareret – forventet 

udgift kr. 80.000 

 

o Fynske Bank har sponsoreret 50.000 til nye rangebolde, men pga. af 

leveranceproblemer med hvide rangebolde, vil de tidligst kunne leveres i 2024.  

Der skal derfor indkøbes 6.000 gule rangebolde – forventet udgift kr. 25.000 

 

o Måtterne på drivingrangen skal løbende udskiftes. 6-8 måtter om året – forventet 

udgift kr. 15.950.  

Evt. overveje om drivingrangen, skal køre som en selvfinansierende enhed, hvor 

indtægter fra boldpenge bruges på løbende udskiftning af måtter, bolde og kurve.  

7. TURNERINGER 

• Turneringsudvalget har fremsendt et oplæg til turneringer i 2023, Generelle 

turneringsbestemmelser og tjekliste for klubturneringer.  

 

Der var enighed om, at det var et meget ambitiøst oplæg. 

 

  



Side 6 

• Bestyrelsen besluttede at:  

 

o Friholde juli måned for alle former for turneringer 

o Maks. 4 fredagsturneringer 

o Klubbens elitespillere skal deltage i klubmesterskaberne  

o Åbningsturnering og afslutningsturnering skal afvikles som gunstarter 

o Præmier til hver 7. deltager 

 

• Økonomi  

 

o kr. 75 pr. deltager i turneringsfee på ALLE turneringer.  

Det skal tydeligt fremgå, at det er turneringsfee.  

Prisen på mad, drikke, konkurrencer m.m. skal fremgå særskilt.  

 

o Bestyrelsen fastsætter årligt greenfee for gæster og egne fleksmedlemmer til 

turneringer 

▪ Greenfee gæster 2023 kr. 200 

▪ Greenfee egne fleksmedlemmer 2023 kr. 100 

 

o Egne fleksmedlemmer kan deltage gratis i følgende turneringer i 2023:  

▪ Åbningsturneringen 

▪ Afslutningsturneringen 

Til øvrige turneringer skal der betales greenfee på kr. 100 

 

• Klubben er ansvarlig for at:  

o forsøge at skaffe sponsorer til alle klubbens turneringer 

o sørge for præmier til alle klubturneringerne  

o promovere turneringerne – dog er det Sports-og Turneringsudvalget, der er 

ansvarlig for at udfærdige skrivelse til klubben 

 

• Sponsorer  

Ved en hver form for gunstart, skal vores hulsponsorer nævnes. Der laves en oversigt over 

alle hulsponsorerne – også til KIK 

 

• Repræsentanter fra bestyrelsen  

Bestyrelsen skal være repræsenteret ved Åbningsturneringen, Klubmesterskaberne og ved 

Afslutningsmatchen, der laves en plan for, hvem der deltager, hvornår.  

 

• Klub- og klassemesterskaber  

Sports- og Turneringsudvalget kigger på et nyt set-up i forhold til Klubmesterskaberne. Der 

er ikke opbakning nok i den nuværende form. Overveje om man kan afvikle flere 

mesterskaber på én gang.  

 

Vigtigt også at få vores juniorer til at indgå i mesterskaberne – være en del af klubben 

Tanken om et Puttemesterskab blev positivt modtaget 

 

Samtidig også overveje om tiden er løbet fra pokaler? Giver det mening at uddele pokaler til 

Klubmesterskaber? Klubben køber pokaler og får indgraveret, men der er ingen, der ønsker 

at have dem stående! Kunne man evt. nøjes med én enkelt, som alle får overrakt og får 

taget billeder med til de sociale medier? 

 

Hvad skal præmieniveauet være, hvis vi afskaffer pokalerne? Kunne det f.eks. være rom til 

vinderen og et par flasker vin til runner up?  
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• Torsdagsturneringen 

Den oprindelige ide med Torsdagsturneringen er forsvundet, da alt for mange booker tider 

for dem selv.  

Genindføre blokeringer formiddag og eftermiddag. Alle deltagere af Torsdagsturneringen 

skal spille i de blokerede tider.  

Torsdagsturneringens ledelse har ikke længere fri adgang til buggy. Ønskes der er en buggy 

skal den bookes og betales.  

 

• Nyt setup omkring Danmarksturneringen blev godkendt og præsenteres for Sports- og 

Turneringsudvalget ultimo november, samt relevante spillere primo 2023  

 

8. ØVRIGE PUNKTER  

• Uge 27 

Billig-uge i uge 27 og evt. 28 i samarbejde med Langeland. Der aftales et møde med 

Langelands Golfklub i januar 2023 

 

• 5-hullers medlemskab 

Der arbejdes videre med at etablere konceptet som KIK i 2023. 2023 bliver en 

forsøgsperiode. 

 

• Højskoleophold 

IS arbejder videre med Ollerup Gymnastik Højskole og Oure om samarbejde i 2023 

 

• Golfspilleren i Centrum (GIC) 

Invitere DGU-konsulent forbi klubben og introducere alle til GIC og BI (Business Intelligens), 

som er et rigtig godt værktøj, som alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne bruge.  

LSS sørger for at alle bestyrelsesmedlemmer får adgang til GIC inden mødet.  

 

• Nyhedsbreve 

Udsendelse af Nyhedsbreve skal koordineres med MD. UL sender Nyhedsbrev ud efter hvert 

bestyrelsesmøde. Lave indholdsfortegnelse øverst i hvert Nyhedsbrev, så man bliver gjort 

opmærksom på, hvad Nyhedsbrevet indeholder. 

 

Der skal være adgang til Nyhedsbrevene via klubbens hjemmeside 

 

• Dyreliv på banen 

Undersøge om vi kan få lavet nogle plancher af de flotte dyre- og naturbilleder, der bliver 

taget på banen. 

9. EVT 

• JRM: Ønske om, at der bliver afholdt bestyrelsesseminar umiddelbart efter 

generalforsamlingen og konstitueringen af bestyrelsen, så man Håndbogen for Bestyrelses- 

og udvalgsmedlemmer kan blive gennemgået. 

 

• TGL: Er det muligt for vores ungdomsspillere at blive bestyrelsesmedlemmer.  

Ja, alle medlemmer over 18 år er valgbare. 

 

• TGL: Oprette et udvalg, der arbejde med Fondsansøgninger 

Godkendt. TGL, Jan Find Petersen og Mikael Danielsen indgår i udvalget. 
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• IS: Er pengene fra Landsstævnet øremærket?  

Der er afsat kr. 15.000 til et starterhus til Kaninerne.  

Konkluderet, at vi skal være bedre i vores kommunikation til at synliggøre, når vi har 

mulighed for at lave investeringer på baggrund af frivilliges indsats.  

 

• TGL: Gøre opmærksom på i et kommende Nyhedsbrev, at vi ikke vil se cigaretskodder, 

snusposer m.m. på banen.   


