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Møde den  01-11-2021 
Kl.  18:00 – 22:00 
Sted:  Klubhuset      
      Referat nr. 

   
 Lene Strandby 
 
 
 

  
Deltagere:  Aksel Beckmann  

Knud Heinrichs  
Inge Johannesson  
Lene Strandby 
Erik Jensen  
Svend Troelsen 

 Bjørn Foss  
 
Gæst:  Jesper Helmer 

Claus Sørensen 
Poul Bregendahl 
 

 
Næste møde 13.12.2021 

 
 
 

1. Meddelelser fra formanden (AB). Ansvarlig 

- Kontrakter til ansatte 

Jesper og Poul er så småt begyndt overdragelsesforretningen.  

Jesper vil i 2022 hjælpe til med sikre regnskab og bogføring 

Poul og Claus deltog i bestyrelsesmødet for at få afklaret, hvilket behov der er til en 

ny banemedarbejder/greenkeeper. Vi forventer en ansættelse pr. 1. marts 2020. 

Claus vil deltage i kommende ansættelsessamtaler. 

Vi indkalder til ansættelsessamtale vedr. ny greenkeeper  

– deltagere Aksel, Jesper og Claus. 

Kontrakt til Poul (Lene laver udkast, gennemlæses af Aksel, Knud og Jesper) 

Afklaring og planlægning af Poul’s afspadseringstimer 

Fast aftale laves for de timer, som Poul skal lægge som greenkeeper. 

 

2. Meddelelser fra kassereren 

- Budget for 2022 

Alle bedes indgive ønsker til budgettet for 2022. 
Aksel, Knud, Susanne og Jesper holder budgetmøde. 

- Regnskab for 9 måneder 2021 

Regnskabet for årets første 9 måneder blev lagt frem. 
- Debitorsaldoliste 
Ganske lidt at bemærke – der er som altid nogle få der mangler at betale. 

 

 

3. Meddelelser fra udvalgene   

a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg 

b. Klubhus 

 

 

 

Angående: Bestyrelsesmøde 

 

Bestyrelsesmøde 
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c. Turneringsudvalg 

d. Sponsorudvalg 
Der mangler forsat frivillige til Sponsorudvalget, og der er nu også behov for en ny sekretær. 

Hvis det ikke lykkedes at finde frivillige til at tage vare på vores nuværende sponsorer, og 
forsøge tiltrække nye, kan løsningen være at nedlægge sponsorudvalget og i stedet indhente 
indtægterne via kontingent forhøjelse. 
e. Baneudvalg 
- Sø hul 9 

Der har været banevandring med en miljøkonsulent fra kommunen. Det blev igen 

drøftet, om der skulle anlægges en afvandings sø på hul 9. Klubben vil gerne lægge 

areal til, hvis kommunen ønsker at anlægge sådan en sø. Prisen for sådan en 

anlæggelse vil dog langt overstige klubbens økonomi – og det bliver derfor ikke på 

vores initiativ at søen anlægges. 
- Træer 

Kommunen har også gang i et projekt om at plante 500.000 træer. Her har vi også 

givet udtryk for interesseret i, at nogen af dem plantes på vores bane. 

f. Begynder(kanin) udvalg 

g. Regel- og handicapudvalg 
h. Informationsudvalg 

- Sjællandske medier 
Annoncering 
Vi er blevet kontaktet af Sjællandske Medier, med henblik på at gøre os mere synlige, og få 
vores arrangementer i medierne. Det vil sagtens kunne bruges op mod Golfens Dag og 
måske GOLF MED MERE. 

 

i. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre 
 

j. Kunstudvalg 
Klubbens mangeårige kunstformidler, Lene Barfod stopper. 

Vi takker mange gange for et meget flot stykke arbejde – som i den grad både glæder og 

pynter i klubhuset. 
Vi søger altså en ny formidler. 

 

 

 

4. Meddelelser fra sekretæren 

- Generalforsamling 2022 

Datoen er sat til den 22.02.2022 ……☺….. kl. 18, og bliver afholdt traditionen tro i 

musiklokalet på Herstedøster skole. 

 
- Global connect 

Klubben har fået et tilbud om at få lagt fibernet ind. Det kan graves ind fra Snubbekorsvej. 
Bestyrelsen har godkendt tilbuddet. 

Det har dog vist sig at klubben er bundet af det nuværende net, i et år endnu. 

- Droneoverflyvning 

I forbindelse med udformning af hjemmesiden er det tanken at der skal indlægges 

bedre billeder af banen og forløbet. Det er derfor aftalt at få lavet en ny 

overflyvning af banen.           

 
- Gate 21 – DGU – Miljøtiltag – grøn omstilling – bæredygtighed 

Formidler løsninger til miljø og affaldssortering i alle varianter. Der har været 

afholdt møde, og der er kommet flere forslag og løsninger på bordet. Vi skal bidrage 

med 100 timer, og vi kan søge tilskud via en pulje til de tiltag, vi vælger.  

Første fokus kunne blive affaldssortering, så vi kan imødekomme de nye krav.   

Der vil blive lavet en kontakt til et firma – som så hjælper os med at udforme en 

holdbar læsning.  

Om vi så kan gennemføre hele løsningen, må vi afvente og se når projektet ligger 

færdigt. 

 

- Kaffe i klubben 
Kaffemaskinen har givet op. Ligesom klubben endelig skulle tjene lidt penge på den – gik den 

for alvor i stykker. 
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Den er forsøgt rapareret – uden held. 

Kaffemaskinen køres derfor bort. (Der bliver ikke afholdt nogen mindeseremoni) 

Som erstatning vil der til at starte med være instant kaffe på køkkenbordet – kaffen 

koster 5 kr. og der betales på Mobile Pay. 

 

- Klubkalender 2022 – møde den 17. november 
Alle aktører indkaldes. 

 

COVID-19 

Smittetallet er igen stigende i kommunen, så husk at spritte af og hold afstand. 

 

5. Huskeliste fra tidligere møde 

- Taget på Vesterled 
Projektet er godt i gang. Arbejdet med at skifte taget forventes at være færdigt sidst i uge 
44.  

Vi skal efterfølgende kigge på vandskader indvendigt, og hvad der eventuelt skal udbedres. 
Det nye lån, som blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, hjemtages, så 
snart de nødvendige dokumenter er på plads. 
- Projekt garage 
Bestyrelsen diskuterede opførelsen af en garage til opbevaring af golfscootere. 

Der mangler et overblik over, hvor mange der faktisk ønsker at bruge sådan en ordning. Hvis 
det viser sig kun at være et enkelt medlem – står prisen for opførelsen ikke mål med den 

forventelige indtægt. 

- Aftale med PRO – og ekstratræner 
Vi er meget tæt på at have en underskrevet aftale med vores PRO for næste år.  

Jacob har allieret sig med en kollega, Per Ove Møller, som kan overtage visse opgaver, når 
Jacob ikke kan. 

- Rangebolde 
Vi kan meget vel komme til at mangle rangebolde i 2022.  

Knud vil undersøge om vi kan få en sponsor til boldene. 

 

 

 

6. Andre punkter til orientering  

- Læskur 

Bestyrelsen bliver orienteret om et ønske om at rejse et læskur ude på banen. Placering bør 
være i ”bunden” af banen (ved hul 5 eller 6) 

Det skal kunne give læ for styrtregn – men også etableres med lynafleder, så spillere kan søge 

derhen hvis de overraskes af den slags vejr. 
 

- Ledninger i Vesterled 

I forbindelse med det nye tag på Vesterled, er der kommet opmærksomhed på alle 

de ledninger der findes til BAG-rummene. Det er et totalt virvar og forgreninger.  

På grund af overbelastningsfare skal alle ledninger til opladning registreres igen og 

alle ledninger og forgreninger fjernes. Alle med BAG-rum i Vesterled orienteres  
 

- Greenfeepriser 
Pris for greenfee vil i 2022 være 250 kr. Denne pris dækker for spil på 9 eller flere huller og 
gælder hele dagen. Vi har fortsat ingen rabatter, ud over det vi giver til Venskabsklubber og 
til Flex 2 og 3 medlemmer. 
Range-billet vil forsat koste 50 kr. 
- Frivillige 

 

 

 
 

7. Godkendelse af referat 

 JH 
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Til godkendelse referat.    
   
   
   
   
   
Formand   Aksel Beckmann ________________   
   
   
   
   
   
Kasserer Knud Heinrichs _________________________   
   
   
   
   
   
   
Inge Johannsson _____________________     
   
   
   
   
   
Bjørn Foss ____________________________   
   
   
   
   
   
Lene Strandby _________________________   
 
 
 
 
 
Erik Jensen_______________________________ 
 
 
 
 
 
Svend Troelsen _____________________________ 
   
   
   
   

 

 

 


