Referat af bestyrelsesmøde 2/17 mandag den 3. april 2017.
Til stede:

Ole Svendsen (OS)
Birgitte Nymark (BN)
Johnny V. Jensen (JJ)
Carsten Mortensen (CM)
Peter Fogh Nissen (PN)
Peter Bols (PB)
Henrik Englund-Sørensen (HS)
Marietta Rosenvinge (MR)
Dorthe Jensen (DJ)

Referent:

Rasmus Fihl (RF)

Afbud:

Jens Peter Sørensen (JP)

Ad 1

Protokoller

Ad 1.a

Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referat fra seneste møde blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 1.b

Aktionsliste

1. Banevandring med fokus på udtynding
Er foretaget.
2. Afklare med Henrik Toft, om han ønsker at indtræde i bestyrelsen
Den nye bestyrelse er på plads.
3. Kontakt til Bo Carlsen vedr. kandidat til ordens- og amatørudvalget
Dette udvalg er på plads.
4. Udkast til restaurantudvalgets kommisorium
Er på dagsordenen i dag.
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5. Tilrette forretningsorden og kommisorier efter kommentarer
DJ har udført denne opgave.
6. Tegninger af driving range og rette kontakt til Bo Vagnby
Tegningerne er fundet og manden bag disse, Henrik Venndt, er på sagen.
7. Skabe i caddyrum / bede folk opsige skabet, hvis de ikke bruger det
Er kommunikeret via hjemmeside og nyhedsmail.
8. Indkøb af boldsamler
Boldsamler er indkøbt og har været i brug. Er blevet positivt modtaget.
.

Ad 2

Forretningsudvalget

Ad 2.a

Status på greenfee og medlemmer

Greenfeeopgørelse pr. 2/4 sendes rundt. Vi har indtægter for 10.425 kr. mod 22.838 kr. i 2016. Det
er dog svært at udlede ret meget af, da bl.a. Påsken er faldet forskelligt i disse år. Opgørelsen til
næste møde vil give et mere reelt billede af situationen.
På medlemmer har vi haft en lille tilgang. Vi er helt præcist 2.610 kr. foran budgettet på nuværende
tidspunkt, og der er ekskluderede medlemmer også indregnet.
OS tilføjer, at vi har startet 1. begynderhold med 25 kaniner, indregnet heri er 5-6 stykker, som har
gentegnet et prøvemedlemskab, fordi de ikke blev færdige i 2016.
Hvad angår kontingentindtægter ser det altså generelt positivt ud.

Ad 2.b

Udvidelse af bagrum

Der er planer om en lille tilbygning til det nuværende bagrum. Der vil blive plads til 45 nye skabe,
primært elskabe og dobbelte underskabe. Vi har fået et tilbud på 400.000 kr. for bygningen og hertil
kommer så omkostninger til etablering af el og indkøb af skabe. DJ vurderer, at den samlede
investering vil ligge på ca. 475.000 kr.
Ved udlejning af alle skabe kommer der depositumsindtægter for ca. 30.000 kr. og årlige
lejeindtægter for ca. 28.000 kr.
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PB synes at 8000 pr. kvm for en kold bygning er meget. Det er der generelt enighed om i
bestyrelsen. DJ indhenter endnu et tilbud på tilbygningen.
Der er positiv stemning for en tilbygning til bagrummet, men den endelige beslutning afventer en
endelig pris.

Ad 2.c

Vintertræningsfaciliteter

Der er tale om en separat bygning, som ikke er bygget sammen med den nuværende driving range.
Bygningen skal efter planen ligge i det område, hvor der i dag er ”driverpladser” i venstre side af
rangen. Der skal være en port, som kan åbnes, så bygningen kan bruges hele året. Bygningen vil
blive ca. 300 kvm. OS vurderer, at projektet vil koste ca. 2 mio. kr.
Planen er, at hallen skal bestå af:
Udslagspladser, plads til simulatorer, putting green, toiletter og et opholdsrum. På den nuværende
tegning er selve ”træningslokalet” og opholdsrummet afgrænset af en væg, men den kan fjernes,
hvis det findes mere hensigtsmæssigt.
PN spørger, om vi vil miste udslagspladser på rangen, hvis vi bygger dette. OS svarer, at pladserne
bevares, men at de bliver rykket.
Henrik Venndt (tidl. arkitekt) er inde over projektet, og han vil gerne arbejde videre med det.
Der var herefter en diskussion om forskellige parametre, bl.a. brugerbetaling og hvor mange
medlemmer, der skal betale, for at det kan køre rundt. Der skal være 400 betalende medlemmer for
at betale forrentningen, og så er der ikke taget hensyn til driften. PN synes ikke, at det er klædeligt
med adgangsbegrænsning på en hal, som er bygget til medlemmerne. Derfor kunne der i stedet
foreslås en kontingentstigning og så nøjes med brugerbetaling på f.eks. simulatorer. Der blev også
diskuteret, om etableringen af en hal med vintertræningsfaciliteter vil være til gavn for f.eks. eliten
eller også den brede medlemsskare. Der var delte meninger herom – MR mener, at initiativet
primært vil gavne eliten, mens bl.a. JJ nævner, at det også kunne være et parameter til at
differentiere sig fra andre klubber.
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Det aftales, at HS nedsætter en arbejdsgruppe, som kan konkretisere planerne yderligere, hvad
angår skitse, pris og placering. OS sætter HS i forbindelse med Henrik Venndt.

Ad 3

Manageren

Ad 3.a

Prisfastsættelse af sæsonkort til buggies

Vi har oplevet en stigning i antallet af medlemmer, som investerer i egne køretøjer såsom
monobuggies. Baneudvalget er ked af denne udvikling, da disse køretøjer skader banen mere end
buggies.
De af vores medlemmer, som bruger buggies, og køber sæsonkort, er tit folk, som har brug for det,
da de ikke kan spille uden at køre rundt. Derfor anbefaler DJ, at vi nedsætter prisen på sæsonkort og
10-turskort og dermed skaber et incitament for at bruge vores buggies, i stedet for selv at købe et
køretøj.
Prisen på sæsonkort sættes til kr. 3000,-, et 10-turskort (18 huller) til 1000,- og et 10-turskort (9
huller) til 500,-. Ønsker man at betale pr. gang, kan der også gives rabat, hvis sekretariatet vurderer,
at der er rimelig grund til det. Ellers fastholdes priserne på 200,- for medlemmer og 250,- for
gæster.

Ad 4

Nyt fra udvalg mv.

Ad 4.a

Nyt fra restauranten, herunder kommisorium for udvalg

PN har lavet udkast til kommisorium for restaurantudvalget. I kommissoriet henvises der til strategi
for restauranten, hvilket de nytilkomne i bestyrelsen ikke har modtaget. DJ rundsender denne. Ellers
var der ingen kommentarer til kommissoriet.
Der er enighed om, at renoveringen i køkkenet er gået godt, og at det nu ser meget mere indbydende
ud.
Det aftales, at vi slår et slag for rabatordningen i nyhedsmails mv., hvis det skulle være gået nogens
næse forbi.
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Ad 4.b

Kommunikation, herunder kommisorium for udvalg

Der har været forskellige episoder med f.eks. konfirmation i restauranten og træfældning på banen,
hvor utilfredshed kunne være undgået, hvis der var blevet informeret på forhånd. Det er MRs mål,
at medlemmerne skal kunne følge med i, hvad bestyrelsen og udvalgene arbejder med.
OS beretter, at der før har været såvel ”Nyt fra bestyrelsen” som ”Nyt fra formanden” på
hjemmesiden, men det har ikke været konsekvent nok, og derfor er det gået i glemmebogen. MR
mener, at dele af referaterne fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmesiden.
Baneudvalget bringer i forvejen et udsnit af deres referater på hjemmesiden efter hvert møde,
hvilket PB og DJ er ansvarlige for.
Der var ingen yderligere kommentarer til kommissorium for kommunikationsudvalget, så vi følger
MRs plan. MR og DJ er ansvarlige herfor.

Ad 4.c

Nyt fra øvrige udvalg

Baneudvalget
Der har været afholdt en workshop, hvor baneudvalget og de fleste af greenkeeperne var til stede.
Mødet var i samme stil som den workshop, der blev afholdt med restauranten tidligere på året, og
PN havde indvilliget i at styre løjerne. Det er PBs indtryk, at det var et godt forum at lufte sine
meninger – for både ledelse og personale.
CM nævner kort, at der tit er fare på færde for spillere på gul 9, når en bold slår ud på gul 4, da man
fra gul 4s teested ikke kan se spillerne på gul 9. PB tager dette med i baneudvalget.

Juniorudvalget
Juniorudvalget har indført et nyt kommunikationsværktøj, som hedder Holdsport. Det kan også
være brugbart for andre dele af klubben. HS nævner, at der er rigtig mange gode forældre engageret
i juniorudvalget.
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Regeludvalget
Der har været lidt diskussioner i regeludvalget på baggrund af spørgsmål fra Marcus om, hvorvidt
de gule og røde pæle kan erstattes af ”skildpadder”, da det vil spare greenkeeperne for en del tid
ifm. klipning. BN forklarer, at problematikken forbundet hermed er, om pladerne skal være en
flytbar eller ikke-flytbar forhindring. Hvis pladen er ikke-flytbar, og bolden ligger på pladsen, så
skal de spilles, som den ligger.
Der er både fordele og ulemper ved de nuværende pæle. Gæster kan f.eks. bedre se, hvor
vandhazarderne er, men til gengæld gør de banen grimmere.
Der er ikke taget en beslutning endnu. Vi afventer, at Jørgen Larsen indhenter en pris på
”skildpadderne”.
Regeludvalget har desuden diskuteret Out of bounds-pæle, som nogle steder står inde på banen,
hvilket ikke er pænt. De kunne med fordel flyttes ud til skellet, men så opstår problemet, at der kan
være, buske mv. i vejen, når man skal måle mellem 2 pæle for at se, om bolden er ude. Der er ikke
fundet en løsning på denne problematik.

Begynderudvalg
Til orientering havde vi seneste mandag besøg af Mats Björkman, som i samarbejde med DGU
arbejder på en ny begynderhjælper-uddannelse. Han kom med en masse input til begynderarbejdet.
Hvis vi på et tidspunkt får etableret et fredagshold, som det har været overvejet, så mener OS, at
Mats’ ideer skal afprøves.

Ad 4.d

Økonomi, budget mv.

Punktet er tænkt som en diskussion af, hvilke økonomiske nøgletal vi fremover skal afrapportere ud
fra. DJ foreslår, at der holdes øje med enkelte nøgletal på indtægtssiden og samtidig holder styr på,
om omkostningerne nogenlunde følger budgettet. Det er der bred enighed om.
JJ, DJ og RF laver en plan for, hvilke tal der skal være tale om.
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Ad 5

Eventuelt

DJ foreslår at stille krav om, at indkøbte monobuggies kun er til personlig brug. Dette er der
enighed om i bestyrelsen.
Vores nye starterkorps, som fik debut i weekenden, består primært af elitespillere. Starterne
præsenteres snarest nærmere på hjemmesiden. Der er som udgangspunkt ikke tænkt i kørende
banekontrol, men hvis starterne har plads i tidsplanen, så kan de naturligvis køre en tur rundt på
banen. Det er dog vigtigt, at eventuelle påtaler sker med en fornuftig tone.
MR foreslår at sætte nøgle i enkelte skabe i hvert omklædningsrum, så man kan benytte dem gratis,
når man har brug for det. Dette vedtages – administrationen sørger herfor.
Juniorudvalget har diskuteret ynglinge-aldersgruppen fra 18 og op til midt i tyverne. Der er ingen
træningstilbud til denne gruppe, og de falder tit fra. Juniorudvalget ønsker at tilbyde dem træning.
DJ spørger Marcus, om det er muligt.
BN har stillet forslag om at lave arrangementer, hvor medlemmerne kan møde bestyrelsen. Emnet
diskuteret i en rum tid, og det besluttes, at vi forsøger at lave et arrangement, evt. kombineret med
noget andet (vinsmagning, ølsmagning). MR, BN og DJ kommer med et forslag.
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