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Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

Nyhedsbrev 
Engagement 

3. Regnskab  
4. Orientering fra udvalg 
5. Evt. inkl. næste møde 

 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
TK informerede om sagsanlægget fra et tidligere medlem. Han har nu fået fri proces til at bringe det i 
landsretten. Han skal inden 4 uger indlevere ankestævning. Advokat og klub afventer. 
I forbindelse med GK-gården har TK endelig fået et økonomiske overslag på evt. bygning af en ny GK-gård. 
Tegninger og økonomi skal nu fremlægges for kommunen, evt. igennem det politiske system. TK følge op og 
holder bestyrelsen informeret. 
SKG venskabsklubber blev kort berørt. Vi er ikke opsøgende omkring venskabsklubber, men altid positiv 
overfor evt. henvendelser. 
Klubbens engagement i Restauranten blev debatteret i forbindelse med muligheden for udsendelse af et 
nyhedsbrev. Der blev nedsat et nyt cafeudvalg bestående af ULJ, AMK, EEA og Jette. De skal gennemgå 
konceptet for restauranten, så restauranten hele tiden lever op til medlemmernes og bestyrelsens 
forventninger. Cafeudvalget beslutter om der er behov for udsendelse af et nyhedsbrev. 
Omkring bestyrelsesarbejdet og forventninger til bestyrelsesmedlemmernes engagement blev bl.a. pasning 
af kontor og shop i weekenden debatteret. Da flere af bestyrelsesmedlemmerne har svært ved at afsætte 
tid til dette skal SIJ undersøge om det er muligt at passe kontoret ved hjælp af frivillige medlemmer. 
SIJ skal også undersøge om den nuværende kontortelefon kan viderestille. 
 



 
3. Regnskab 2018 
Regnskabet følger det forventede budget, både på indtægt siden og på udgiftssiden. 
 
4. Orientering fra udvalg 
Sportsudvalget har haft sit første møde og JRJ, MS AMK har bl.a. kigget på eliten contra junior, mere 
samarbejde, træne med de stor, matcher mellem elite/junior og evt. 9 hullers matcher fredag. 
MS kunne fortælle at de 2 næste matcher er aflyst pga. manglende tilmelding – der skal kigges på årsagen 
til manglende tilmeldinger. 
Eliten har haft en blandet sæson indtil nu, men med veteranholdet som det store lyspunkt (ligger nr. 1). 
I juniorregi kunne AMK fortælle som snarlig sommercamp med deltagelse af egne juniorer. 
Derudover har juniorudvalget kigget på hvordan vi får flere juniorer, flere engagerede forældre. Der bliver 
også kigget på et mere åbent koncept for juniorer samtidig med der er mere focus på bredden. 
Alle juniorerne er i fuld gang med kreds- og JDT turneringer, og enkelte af vores juniorer er også startet 
med at spille ranglister. 
Husudvalget har beklageligvis sagt farvel til et betroet medlem pga. sygdom. Vi skal derfor have fundet en 
eller to nye til husudvalget. 
I begynderudvalget kunne ULJ fortælle at nu begynder de nye at komme til 36-54 matcher, så varer det ikke 
længe inden vi er rigtig i gang. 
HH kunne fortælle at vi har lånt en såmaskine til fairways, den giver desværre nogle udfordringer, så vi 
prøver noget nyt. Henning Nissen snakker med kommunen om en evt. flexjobber, da der stadig mangler 
timer efter Karsten Kolling. HH skriver til hulobservatørerne omkring diverse opgaver og respons på 
mangler/reparationer. 
Dametee 17 er repareret og teestedklodserne flyttet til side for at skåne teestedet. 
 
5. Eventuelt inkl. næste møde 
TK havde undersøgt om vi kunne låne ”Godzilla” i forbindelse med lys nat – var desværre udlånt til MiD. 
Bestyrelsen skal undersøge om muligheden for bruge folk med ”samfundstjeneste” 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 8. juni 2019 kl. 16.00 
 
 
 


