
 
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14.04.2020  

 
Referat nr. 329 
 
 

Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN  
Agnete Jensen AJ   

 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB 
Tom Samson TS  
   

 
1. Nyt fra formanden 

Vi har været hårdt ramt af restriktionerne omkring COVID-19. Standerhejsning, åbningsturnering 
blev aflyst og golfens dag blev aflyst. Banen har været lukke for spil fra den 12.3.2020 indtil 
9.4.2020 hvor vi åbnede for spil for medlemmer i 2 bolde. Klubhus og træningsfaciliteter er fortsat 
lukket. Vi har valgt at følge DGU’s anbefalinger for at vise samfundssind og mindske smittekæder i 
denne alvorlige pandemi. Det har desuden været vigtigt at beskytte vores ansatte i klubben. 
Greenkeepere og kontor har kørt efter nødplan.  
Banen er blevet gjort klar til en ny og forhåbentlig god og sikker sæson. Greenkeepere, 
baneudvalg og rigtig mange frivillige har sørget for at banen står super flot og klar til at blive 
indtaget af golfhungrende medlemmer (og greenfee spillere).    
Det er nogle svære beslutninger vi står i og vi forsøger at tage vides muligt hensyn til vores 
medlemmer.  
Standerhejsning og åbningsturnering vil blive fastlagt, når vi kan organisere dette på en måde så vi 
følger regler og anbefalinger. 
 
 

2. Økonomi 
Budgetkontrol for 1. kvartal er positivt. Vi har haft godt med besøg af greenfeegæster indtil banen 
lukkede ned medio marts grundet Coronakrisen. Der kan derimod være udfordringer med at holde 
budget de næste måneder, idet vi endnu ikke er bekendt med krisens varighed. 

Grundet Covid-19 og de problemer det indebærer både for Bestyrelse og medlemmer, er det 
besluttet, at vi udskyder etablering af klubben som velgørende forening. Der vil således ikke her i 
foråret blive fremsendt skrivelse til medlemmerne om indbetaling. Vi håber der bliver taget godt 
imod projektet til næste år. 

 



 

 

3. COVID-19 forholdsregler - tidsplan for åbning af banen 4 bolde/greenfee. 
Efter sidste udmelding og anbefalinger fra DGU den 14.04 er det besluttet, at klubben åbner for 
private runder og greenfeespillere i 4-bolde fra 16.04. Træningsfaciliteter kan ligeledes benyttes. 
Der vil dog stadig være lukket for spil i klubber i klubben, ligesom træning ved proen endnu ikke er 
åbent.  
Der opsættes skilte og rundsendes meddelelse til klubbens medlemmer med regler for benyttelse 
af faciliteter og spil. 
 

4. Opstart sæson 2020. Standerhejsning åbningsturnering. Golfens dag. Træning 

Der tages beslutning efter 10. maj vedrørende ny dato for standerhejsning og åbningsturnering, 
men en foreløbig dato kunne være 17.05, idet Bravo Tours Turnering udgår p.t. 

Golfens Dag – Åbent hus for nye medlemmer er foreløbigt fastsat til 1. juni, hvor det også 
forventes at Træner Morten Kiil tiltræder. Der kommer herefter ny plan for træning.  

5. Kort nyt fra udvalgene  
Der er intet nyt fra udvalgene, idet arrangementer er aflyst indtil 10.05. 
 

6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde. To do liste blev gennemgået og nye opgaver 
tilføjet. 
 

7. Evt. Næste møde fastsat til, mandag, den 11. maj kl. 19.00 
 
 

 
 
  
 

Niels P. Konnerup Kristian Kveiborg Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer, Sekretær 
   

   
 

 
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Husudvalg  Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg, 
Sportsudvalg 


