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DELTAGERE:  

Bestyrelsen v/ 

Kim Christensen (KC)  Formand 

Søren Boye (SB) AFBUD  Næstformand 

Ole Nielsen (ON)  Kasserer 

Christina Sund (CS)  Bestyrelsesmedlem 

Michael Hauskou (MH)  Bestyrelsesmedlem 

Liuming Qin (LQ) AFBUD  Bestyrelsesmedlem 

 

Tine Lunding Strunch (TLS)  Klubmanager 

Jesper Kristensen (JK)  Chefgreenkeeper 

 

DAGSORDEN:  

1. Indledning og agenda 
KC bød velkommen og orienterede om, at pkt. 3 ville blive sidste punkt på agendaen, da JK var 
inviteret til at deltage fra kl. 13. 
 

2. AP17 og ledelsesrapport v/Klubmanager. Fokus i begge rapporter var klubbens økonomi, og der var 
flere forslag til indtægtsskabende aktiviteter. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde et oplæg til 
straks-rekruttering af DGU-medlemmer – evt. med udgangspunkt i DGU’s kampagne 20.8. Der skal i 
overensstemmelse med kontingentgruppens konklusioner/anbefalinger udarbejdes en langsigtet 
plan for medlemshvervning. Videre skal udarbejdes et samlet oplæg på besparelser i 
størrelsesorden 500 tkr. (inkl. de allerede foreslåede besparelser på 300 tkr.) i indeværende 
budgetår samt en plan for mere langsigtede besparelser for at imødekomme den trend vi ser med 
reduceret medlemstal. 
 

3. Orientering om genoprettelsesplan for banen v/Chefgreenkeeper. JK gjorde rede for arbejdet på 
banen jf. den udarbejdede genopretningsplan. Greens har fået sol/varme og er i normal stand, og 
teesteder er færdiggjort med ekstern hjælp. Klippehøjderne på fairways er genetablerede, og 
reparationsgreen anlægges i august. De øvrige punkter på planen vil blive udført i den kommende 
tid. JK orienterede om, at høstning af rough påbegyndes i uge 25. 
 

4. Nyt fra udvalgene v/Klubmanager. Samtlige udvalg/klubber-i-klubben er godt i gang med sæsonen. 
TLS overbringer Begynderudvalget en særlig tak fra Bestyrelsen for en stor og vigtig indsats. Maling 
af bindingsværk og sokkel på Østfløjen skal hvis muligt udføres af frivillige. TLS kontakter HS. 
Endvidere drøftedes muligheden for endnu en flexjobber til vedligeholdelse af 
udendørsområderne. TLS undersøger. Muligheden for at få udført flere korttidsopgaver i 
forbindelse med vedligeholdelse af bane, bygninger og andre udendørsarealer som frivilligt arbejde 
blev drøftet. Sekretariatet skal vurdere hvordan dette kan organiseres. 
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5. Nyt fra ad-hoc udvalgene v/ON & CS.  
Kontingent-udvalg: Udvalget har defineret 3 store medlemsgrupper med hver sine karakteristika og 

store indbyrdes forskelle. Udvalget vil antageligt anbefale etablering af et hverdagsmedlemskab 

uden indskud. 

Par3/Shortgamebane-udvalg: Udvalget har identificeret 2-3 mulige udvidelser af Shortgamebanen, 

hvorved der kan etableres 2 huller á 100m. JK kontakter DGU’s banekonsulent mhp dennes 

vurdering af risikoen for farligt spil i forhold til hul 8/9. Etablering af Par3 bane kræver køb af ny 

jord/finansiering via evt. fondsmidler og er dermed et langsigtet projekt, som ikke indfrier det 

nuværende behov. 

 
6. Referater – godkendelse og evt. udeståender. Godkendte. 

 
7. Indstillinger – intet. 

 
8. GIC Medlemsundersøgelse maj 2017. Resultaterne drøftedes, og der var enighed om, at banen nu 

er på et tilfredsstillende niveau. Mht. restauranten bør der være større overensstemmelse mellem 
pris og kvalitet. Søndags-lukketiden bør udvides, da der er stor efterspørgsel. TLS udarbejder 
handlingsplan for restauranten i forhold til at kunne møde medlemmer og gæsters kvalitetskrav. 
 

9. Eventuelt 
a. Miljøpolitik – bliver et selvstændigt punkt på bestyrelsesmøde i august. CS udarbejder oplæg. 
b. Firkløverstatistik maj 2017. Sæsonens resultater afventes i november. 
c. VGK 25 år i 2018 – Sekretariatet udarbejder oplæg. 
d. TLS udarbejder en standard procedure for rekruttering af udvalgsformænd og 

udvalgsmedlemmer.  
 


