
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2016 kl. 19.00  

Referat nr. 286 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Lars Rishøj  LR 
 

1. Nyt fra formanden 
Formanden orienterede om initiativer fra DGU, bl.a. landsdækkende arrangement i 
forbindelse med Made in Denmark. 

 
2. Økonomi 

Der er sendt kontingentopkrævning ud for 2. halvår. Vi kommer til at mangle 66.000 kr. i 
forhold til budgettet på grund af jubilæumstilbudet. Dette tilbud var dog nødvendigt, da 
naboklubber tilbød meget lave kontingentsatser. Der er kamp om medlemmer. 
Indtil videre følger greenfeeindtægterne budgettet, men vi håber, kåringen som Danmarks 
bedste golfklub af Golfhäftets medlemmer vil smitte af på antal gæstespillere i løbet af 
sommeren. 
Ved køb af Golfhäftet i klubben sparer man 50,- kr.  
Der er overskridelse på banens drift, men ikke mere end der plejer at være på dette 
tidspunkt af året. Der er ligeledes overskridelse på bygningssættet, hvilket skyldes 
flisearbejde og kloakproblemer. 

 
3. Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg: Travlhed med klipning. Der arbejdes med greens. Droppezonen ved 16. hul 
forbedres. 
Se i øvrigt referat fra baneudvalgsmøde den 8. juni. 
Husudvalg: Der har været store problemer med kloakeringen fra herretoiletterne i 
klubhuset. Det skulle nu være løst, men har kostet mange penge. Der er lagt flis ud i 
rhododendronbedet. 
Begynder- og juniorudvalg: Der er 30 prøvemedlemmer hvoraf  9 er juniorer. Som noget 
nyt kommer nybegyndere på stor bane i klubhandicap 72, og flere har allerede spillet sig 
ned i handicap 54, som er EGA-handicap.  
Vore juniorer er igen begyndt at deltage i juniorturneringer. 
Turneringsudvalg: Der er lidt færre deltagere i vores klubturneringer 



Eliteudvalg: Førsteholdet i herrekvalifikationsrækken har vundet de første 4 matcher og har 
allerede kvalificeret sig til oprykningsspillet til divisionerne. Vores 2. hold er i en svær pulje 
og har tabt alle matcherne, men det giver erfaring. Dameholdet i kvalifikationsrækken har 
tabt deres matcher ligesom veteranholdet i 2. division. 
Handicapudvalget: Det nye handicapsystem giver mange spørgsmål. Hvis CBA er -2 vil det 
nogle gange kun være spillere der reguleres ned, men ingen der reguleres op, men det er 
noget Golfbox selv regulerer.  
Det er vigtigt, at man spiller så mange tællende runder som muligt for at få et retvisende 
handicap. Der kan spilles 3 EDS-runder om ugen og sammen med Damedag og Herredag og 
evt. klubturnering kan man få op til 5 tællende runder pr. uge. Mange spillere mener, at 
hvis man spiller bedre end handicap bør man reguleres ned, men det er ikke korrekt, da 
man så også bør reguleres op, hvis man spiller dårligere end handicap. Ellers virker 
handicapsystemet ikke efter hensigten. Det bedste er altså at spille så mange tællende 
runder som muligt.  

 
4. Jubilæum 

Jubilæums to do liste blev ajourført. 
 

5. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
Referatet blev ajourført. 

 
6. Hjemmeside 

Den gamle hjemmeside ajourføres indtil den nye hjemmeside er klar. 
 

7. Markedsføring 
Der indrykkes 2 annoncer i Golfbladet til favorabel pris. Vi skal udnytte kåringen som 
Danmarks bedste golfklub. 

 
8. Eventuelt 

Næste møde: Mandag den 8. august kl. 19.00 
 

 
 
 
Jesper Billund Kent Budolfsen  Helle Hove 
Formand     Kasserer 
 
 
 
Hanne Bæk Nielsen Lisbeth Christensen  Torsten G. Christensen 
 
 
 
Kristian Kveiborg 
Næstformand 
Sekretær  


