
Referat fra bestyrelsesmødet d. 16. november 2023 

 

Deltagere: Knud Bonde, Kai Just, Michael Simonsen, Erik Ericon, Lars Thyrring, Henning 

Hjørnholm og Stig Ingemann Jensen 

Afbud fra: Bo Elkjær og Svend-Erik Walde 

 

1) Akkordering, status 
Der mangler lige sidste hånd omkring aftalen med banken. 

 

2) Amalielund, status 

Alt kører efter planen, Amalielund leverer allerede til enkelte arrangementer 

 

3) Orientering fra kontoret, medlemsoversigt mm. 

SIJ gennemgik medlemstallene som ser fornuftige ud, tiden er til møder med sponsorer, 

udvalg og medarbejdere 

 

4) Regnskab pr. 31.10 

Regnskabet ser fornuftigt ud. Vi forventer et overskud på niveau med det budgetterede – 

udgifterne skal følges tæt resten af året. 

 

5) Budget 2023, evt. tilføjelser/ændringer 

KJ og SIJ sætter sig sammen for at få lavet et specificeret budget opdelt på måneder for 2023. 

 

6) Orientering fra udvalgene, spec. Sponsorudvalg 

Baneudvalg: Der bliver klippet, da der stadig er vækst i græsset. Puttebane og targetgreen er 

lukket for vinteren. Vi har begyndende svamp i enkelte greens, disse bliver behandlet med 

bl.a. mikronæring. 

 

Rekrutteringsudvalg: Der er afholdt møde, 2022 evalueret og 2023 planlagt. Vi arbejder videre 

med 3 mdr. prøvemedlemskab og Kvinder og Golf, er selvfølgelig også med på golfens dag. 2 

nye medlemmer i udvalget, Erik Bruun og Knud Bonde. 

 

Begynderudvalg: Der er afholdt møde, 2022 evalueret og 2023 planlagt. Vi skal være bedre til 

at planlægge træninger og sørge for at hjælpere er bedre klædt på til opgaverne. 1 nyt 

medlem i udvalget, Helle Riising. 

 

Kvinder og Golf: Her er der også afholdt møde hvor evaluering af 2022 har været vigtig, da det 

er første år vi har haft Kvinder og Golf. Vi er også klar til Kvinder og Golf i 2023 med enkelte 

ændringer. 

 

Sponsorudvalg: Nyt koncept er udarbejdet og skal indarbejdet både til nye og gamle 

sponsorer. Da mange virksomheder er presset, er det hårdt arbejde både at gentegne og 

nytegne sponsorater. 

 

Turneringsudvalg: 2023 er fastlagt og booket i golfbox og lagt på hjemmesiden. 

 

7) Regionalmødet, kommentarer samt spørgsmål 

KN og EE har været til Regionalmøde med DGU – et godt møde med mange spændende input. 

Klubben skal kigge på hvad de kan bruge DGU til i forbindelse med bl.a. hvervning og 

fastholdelse af medlemmer. 



 

8) Evt. 

Her var der ikke noget 

 

9) Næste møder 

Bestyrelsen holder møder d. 14. december, 25. januar og 22. februar 

 

 

 
 


