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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 7. oktober 2019 kl. 18:00 på Tigervej 12. 

 
 

Indkaldt: 
Jesper Wraae-Bess 
Palle Sick Børgesen 
Tina Skou Larsen 
Svend Clausen 
Jørgen Kunnerup 
 

Inviteret: 
Monika Jensen 
 

Afbud: 
 
 
 
 
 
 

Afbud:  
Monika Jensen 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 166 og referat fra møde nr. 165. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. MJ har fremsendt statistik for SGS, fritspil og greenfee spillere. 

II. Rating af banen er foretaget af DGU. Baneudvalget skal tage stilling til om 
ændringer i handicapindeks skal implementeres. PB fremsender DGU 
skrivelse til baneudvalget. 

III. Man går fra yngling til senior når man fylder 25 år. Man kan være studerende 
indtil man er 30 år ifølge DGU. 

IV. Fakturagruppe for 8-11 år mangler. Disse åregange skal ind i junior gruppen.  

V. Skal vi have rabat på familie kontingenter? Beslutning afventer. 
VI. Der ingen begrænsninger i afstand for langdistance medlemmer. Bare man er 

fuldtidsmedlem i anden dansk klub. 
VII. JK har fundet tilbud på stole som kan bruges til AM-AM m.v. 
VIII. Ejby Skole har kontaktet sekretariatet omkring brug af undervisning og hal 

mv. Skolen vender tilbage næste år. 
IX. Ved henvendelse af spillere med handicap under 10 skal disse henvises til 

JWB. 

b. Økonomi 
I. Budget/regnskab 2019 blev gennemgået. 

c. Medarbejdere 
I. Ingen bemærkninger. 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Det nye sponsorudvalg har afholdt møde med klubber i klubben.  

b. Der er planer om nye teesteds markeringer på banen. 

c. Der er afholdt sponsormatch i september.   
4. Matchudvalg 

a. Årsafslutningsmatch 47 deltagere. Forløb godt og fantastisk vejr. 

b. Der skal afholdes 2 dage med regionsgolffinaler i Harekær den 21. og 22. august 2020. 

c. Der afholdes frivilligmatch den 17. maj 2020. 

d. DGU afholder turnering på en ikke nærmere angivet dato i Harekær i 2020. 

5. Sportsudvalg 

a. 2. holdet kan ikke rykke op da 1. holdet rykker ned. 

b. Der er elite afslutningsmatch kommende søndag, der spilles Texas scramble. 

c. Der er tilmelding til kval. rækken, der skal tilmeldes et damehold og et herrehold. 
6. Baneudvalg 

a. Møde i baneudvalget og Lasse i næste uge. 

b. Der mangler uddelegering af opgaver på banen til baneudvalget. Udvalget vil meget gerne i gang 
med opgaver på banen. 

c. Bagni skal holdes åben i vinter. 

d. Baneudvalget skal deltage i møde mellem Lasse og kassereren om budget 2020. 
7. Husudvalg 
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a. Ingen bemærkninger. 
8. Juniorudvalg 

a. Der er en del sandkassegolfere og også juniorer. 
9. Herreklub 

a. Der er årsafslutning kommende lørdag. 
10. Dameklub 

a. Spiller stadig onsdage, afslutningsmatch den 23. oktober. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Skal vi anvende hektometer på tee stederne?  

b. Rating er foretaget af banen og dette skal implementeres 1. januar 2020. 

c. Regeludvalget bør se på alle medlemmer og tildeling af EGA handicap. 
13. Begynderudvalg 

a. Det går godt. Der er 30-35 nye golfere. Carsten og Ulla fortsætter arbejdet i 2020. 

14. Indendørsgolf 

a. Skovbo og Køge ønsker at leje hallen i 2020. 

b. 600,- i timen op til 10 timer, 500,- fra 10-20 timer, 450,- over 20 timer. 

c. Kontingent vinter (hal) 750,- og 50,- pr. gang. 

d. Træningstider skal indberettes fra eliten og juniorer og sandkassegolf. 
15. Baneejer 

a. Ingen bemærkninger. 
16. Klubben 

a. Sekretariatet overtager håndtering af Regionsgolf og planlægningen af denne. Der bliver 3 hold 
tilmeldt i 2020. 

17. Restaurant 

a. Nye forpagter Jette Johannesen og Jan Møller starter 11. oktober 2019. Solveig hjælper Jan i 
hverdagen. 

18. Trænerstab 

a. Ingen bemærkninger 
19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder.  

a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 9. december 2019 kl. 18:00 
21. Eventuelt 

 
 

/Tina Skou Larsen  


