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BESTYRELSESMØDE 3 - 20. april 2017
Værløse Golfklub

DELTAGERE:
Bestyrelsen v/
Kim Christensen (KC)
Søren Boye (SB)
Ole Nielsen (ON)
Christina Sund (CS) AFBUD
Michael Hauskou (MH)
Liuming Qin (LQ)

Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Tine Lunding Strunch (TLS)

Klubmanager, referent

REFERAT:
1. Johnny Hansen (fmd. S&E-Udvalg) præsenterede strategiplan 2017-22 for eliten og Lene Sommer
(fmd. Juniorudvalg) præsenterede oplæg til juniorstrategi 2017-2022. Den samlede bestyrelse
udtrykte opbakning til begge dele, og udbad sig en mere detaljeret/gennemarbejdet plan for
juniorerne. Juniorhjælpetræner anbefales iværksat allerede i 2017, og LQ tegner sponsorat til
dækning af ikke-budgetterede omkostninger til denne (12 tkr). Ifølge KC kan der i forbindelse med
den nye skolereform indhentes kommunale midler til finansiering af sportsklubbers tilbud til
skolebørn og anbefaler TLS/LS/TLH at mødes med kommunens kontaktperson for en nærmere
afklaring. TLS følger op.
2. Indledning og agenda. Ingen bemærkninger.
3. Kvartalsrapport (AP17, ledelsesrapport, investerings- og vedligeholdelsesplan) v/Klubmanager,
herunder stillingtagen til økonomiske tiltag og status på TLS/360 graders analyse.
a. Økonomi: Siden ledelsesrapport blev udsendt, er restancer nedbragt til 20 tkr, og der er
modtaget 3 seniormedlemmer og 4 prøvemedlemmer. Der mangler p.t. 43 seniormedlemmer.
Der var enighed om at afvente udfaldet af Golfens Dag 30.4. Økonomi-spørgsmålet tages op
igen på FU-møde 17.5.
b. Stolte medarbejdere: Der afholdes ugentlige møder med forpagter og eventuelle fejl rettes ind.
TLS opfordrer dog alle til at give feedback direkte til forpagter, som er villig til at lære af sine fejl
og erkender sin mangel på erfaring med golf/golfspillere.
TLS orienterede om forløbet i og resultatet af 360 graders analysen.
c. Banekvalitet og tilgængelighed: JK’s notat og konklusion vedr. greens blev drøftet. SB har bedt
Baneudviklingsudvalget om at undersøge muligheder/omkostninger forbundet med forbedring
af greens samt fremkomme med forslag på forskelligt omkostningsniveau. Greens har stort
fokus i medlemsskaren, hvorfor det er vigtigt at kommunikere – bl.a. på hjemmesiden – hvilke
begrænsninger disse i deres nuværende opbygning giver klubbens medlemmer. Det blev
drøftet, om JK i forbindelse med Åbningsturneringen 23.4 kan give deltagerne et indblik i denne
problematik mhp at blive gode ”ambassadører”. TLS undersøger.
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Ingen yderligere kommentarer til kvartalsrapporten, som blev taget til efterretning.
4. Referater – godkendte.
a. Orientering fra Repræsentantskabsmødet i DGU. To vigtige punkter – Juniorer og Begyndere,
som begge er grupper, som er svære at fastholde.
b. Orientering fra Repræsentantskabsmødet i Furesø Idræt. KC er indvalgt på suppleantpost med
møde- og taleret. Det er vigtigt, at VGK som Furesø Kommunes 2. største idrætsforening er
repræsenteret – ikke mindst for klubbens geografiske placering i Kr. Værløse.
5. Indstillinger
a. Forretningsorden for medlemmer. Godkendt (juniorkontingent korrigeres til kr. 1.550)
b. Par3 bane (indeholdt i KC’s indstilling til bestyrelsens projekter)
c. Helårsklub
1. Vinteraktiviteter (foredrag etc.) Godkendt.
2. Indendørs træningscenter. Godkendt.
3. Udbygning af driving range. Godkendt.
d. Kontingentstruktur. Godkendt. Medlemmernes betalingsvilje bør undersøges.
e. Banetilgængelighed. Er ikke noget akut problem, hvorfor den ikke bør italesættes som et
sådant.
Bestyrelsesrepræsentanterne er fødte formænd for de foreslåede udvalg og opfordres til at
sammensætte sit udvalg/konstituere sig.
6. Eventuelt
a. Bridgeklubben: Fra efterår 2017 er det et krav, at medlemmer af Bridgeklubben er
aktive/passive medlemmer af VGK. For dette betales et passivt kontingent på kr. 800, hvorefter
hvert enkelt passivt bridgemedlem modtager et cafékort på kr. 500.
b. Golfens Dag 30.4. KC, SB, ON, MH og LQ deltager.
c. Eventuel revidering af Miljøpolitik overlades til CS, som har udformet denne.
d. Finn Holm Nielsen (fmd. BUU) afgår med udgang af 2017. SB modtager gerne input til nye
formandsemner fra resten af bestyrelsen.
e. SB er fraværende til Strategiseminar/bestyrelsesmøde 18.6.
f. KC er kontaktet af Furesø Kommunes Byggeudvalg vedr. nyt stråtag på Svinestalden. Svaret til
FK er, at det er FK’s bygning og dermed FK’s ansvar/omkostning.
g. Baneservice. Baneservice-buggien er solgt, og skal lånes af Proshoppen efter et besluttet
regelsæt.
h. Furesø Golfklub har indført Golfbox tidsbestilling.
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