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DELTAGERE:  

Bestyrelsen v/ 

Kim Christensen (KC)  Formand 

Søren Boye (SB)  Næstformand 

Ole Nielsen (ON)  Kasserer 

Christina Sund (CS)  Bestyrelsesmedlem 

Michael Hauskou (MH)  Bestyrelsesmedlem 

Liuming Qin (LQ)  Bestyrelsesmedlem 

 

Tine Lunding Strunch (TLS)  Klubmanager 

Jesper Kristensen (JK)  Chefgreenkeeper 

 

REFERAT:  

1. Indledning og agenda  
SB var mødeleder, da KC havde meldt sen ankomst. 
 

2. Orientering fra Chefgreenkeeper 
a. Status på aftalte indsatsområder. 

Topprioriteterne i genopretningsplanen er fuldført, og reparationsgreen er under anlæggelse. 
Udestående er prikning, eftersåning og topdressing af forgreens samt dybdeluftning af 
fairways, som begge afventer det rette vejr. Reparation af grusstier pågår løbende, når der er 
ledigt mandskab. Prikning og topdressing af greens er fuldført.  
Primo september tages der propper op og topdresses på greens. Konsekvensen bliver ujævne 
greens i ca. 8-21 dage. Der informeres intensivt inden/under tiltaget om 
årsag/fremgangsmåde/gener etc. via nyhedsbrev/hjemmeside. Action: JK/TLS.            
Bestyrelsen er klar over den uro dette vil skabe, men bakker op om den forebyggende 
nødvendighed, og accepterer ulempen i.f.t. klubmesterskaberne 
Fairways: Masser af vækst i græsset. 3 ugentlige klipninger er minimum p.t. 
Frekvens/klippehøjder i VGK er identiske med sammenlignelige baner. Hillerød klipper fairways 
i 12 mm som den eneste klub i Nordsjælland (VGK: 15mm) 
Teesteder/Forgreens: Klippes p.t. med ældre maskine, som bør udskiftes. 
Semi/Rough: Klippes, når der er tid/mandskab. 

b. Andemad. JK kontakter Erik Stemann Larsen vedr. projektet. 
c. Miljøpolitik og orientering om tiltag fra Miljøministeriet. JK bakker op om den udformede 

miljøpolitik. Det blev besluttet at bakke op om Miljøministeriets projekt vedr. metangas på 
betingelse af, at projektet er afsluttet inden medio april 2018. 

d. Banekonsulent. JK har truffet aftale med en uvildig banekonsulent, som skal vurdere bane, 
plejeplan, jordbundsforhold etc. Rapporten forventes færdig til strategimødet 3.9. 

e. Information/kommunikation. MH opfordrede til, at der løbende blev informeret mere intensivt 
via hjemmeside/nyhedsbrev om banens stand, banearbejder etc. Action: JK/TLS. 
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f. Nedslagsmærker. SB opfordrede til, at vi rekrutterer frivillig hjælp til dette. Action: TLS. 
 

3. AP17 samt Prognose 2 og Ledelsesrapport juli 2017. Godkendt. 
 

4. Referater. Godkendte. 
 

5. Indstillinger  
a. Kontingentstruktur. ON gennemgik adhoc-udvalgets anbefalinger. De videre drøftelser 

henlægges til strategimødet 3.9. 
b. Par 3 bane. Drøftelser henlægges til strategimødet 3.9. 
c. Miljøpolitik. Godkendt. 
d. Standard-procedure til rekruttering af frivillige. Godkendt. Medlemmernes interesse for at 

bidrage frivilligt skal adresseres, idet denne er forudsætning for det frivillige arbejde. 
e. Formand – Regel- og Dommerudvalg. Karin Brandt godkendt som ny formand. 

 
6. Sekretariatets oplæg til fejring af VGK’s 25 års jubilæum 2018. Godkendt. Den projektansvarlige 

skal være på plads til GF 2017, hvor vedkommende skal præsentere projektet, samt hverve 
udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen bidrager med medlemsemner, som det vurderes kan løse 
opgaven. 
 

7. GIC Medlemsundersøgelse august 2017. Konklusioner og tiltag. Priser og produkter samt Banen 
viderebehandles på strategimødet 3.9. TLS takker på bestyrelsens vegne ja til invitationen fra 
Madhuset Substans: Datoen er sat til 31.8 kl. 18.30 i Hornbæk Golfklub. 
 

8. Eventuelt 
a. Firkløverstatistik maj 2017. Import/export balancerer for VGK’s vedkommende. 
b. DGU Regionalmøde 30.10 i Ree GK. KC/SB/TLS deltager. 
c. Strategimøde 3. september. Består af 3 punkter: 

1. AP17 – rapportering på handlingsplan v/TLS 
2. Fremtidens golfer – hvordan ser han/hun ud? Ekstern indlægsholder ansv. KC 
3. Hvad har vi lært? Hvordan skal vi tilpasse klubben økonomisk/organisatorisk (budget 

17/18) 
d. Julefrokost/Sæsonafslutning for bestyrelsen. KC beder bestyrelsen overveje, hvordan 

årsafslutningen kan markeres for bestyrelsen. 
e. Cafékort sæson 2018. Med den nuværende restauratør anses det ikke for sandsynligt, at 

bestyrelsen vil foreslå en gentagelse i 2018. 
f. Golfsportens omdømme – DGU-seminar 27.9 – TLS/PFP deltager. 
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