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Møde den  13-12-2021 
Kl.  18:00 – 22:00 
Sted:  Klubhuset      
      Referat nr. 

   
 Jesper Helmer 
 
 
 

  
Deltagere:  Aksel Beckmann  

Knud Heinrichs  
Inge Johannesson  
Lene Strandby 
Erik Jensen  
Svend Troelsen 

 Bjørn Foss  
 Susanne Friis 
 
Gæst:  Jesper Helmer 

Poul Bregendahl 
 

 
Næste møde 27.1.2022 kl. 18.30 

 
 
 

1. Meddelelser fra formanden (AB). Ansvarlig 

- Datoer for møder i 2022: 

27.1. – Generalforsamling 22.2. – 7.4. – 18.5. – 22.6. – 11.8. – 29.9. – 3.11. – 8.12. 

- Tidsbestilling i Golfbox 

Forsøget med tidsbestilling kl. .10 og kl. .40 fortsætter – der er tydeligvis en vis succes 

med denne mulighed. 

 

2. Meddelelser fra kassereren 

- Budget 2022. 
Et budgetforslag blev fremlagt af Knud Heinrichs. 
De mest væsentlige tal i budgettet blev gennemgået og drøftet 
Der er i budgettet en indstilling om at lade kontingentet stige 
Der er en indstilling om at lade greenfee og rangefee stige i pris. 
 
- Debitorsaldolisten 
Forbedres hele tiden og vi er meget tæt på at alle har betalt 
 

 

3. Meddelelser fra udvalgene   

a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg 
b. Klubhus 
- Borde/bænke 
Bestyrelsen diskuterede de nuværende borde/bænke på terrassen. Det er ikke godt. 
Der indkøbes derfor flere nye sæt. Inge og Lene vil se på dette. 
c. Turneringsudvalg 
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d. Sponsorudvalg 
- Vi kan glæde os over, at vi har fået et par nye frivillige. Jesper har tilbudt lidt 
starthjælp og Aksel vil fortsat være kontakt til bestyrelsen. 
e. Baneudvalg 
- Bestyrelsen har diskuteret muligheden for at å opstillet et læskur – med lynafleder – 
et strategisk sted på banen (Vel nok ved hul 5/6) 
En tømrer er blevet spurgt om pris, men han henviser til køb af et færdigt skur. 
Bjørn vil fortsætte sin søgen og komme med forslag om skur, pris og placering. 
f. Begynderudvalg – Kaninudvalg 
- Holder vinterpause, men fremover vil vi dele udvalget i et Begynderudvalg og et 
Kaninudvalg, da det giver mening i forhold til interesse og handleområde. Samtidig vil 
det give mere overskuelige opgaver, hvert sted 
 
Bestyrelsen diskuterede forholdene for Begyndere i sammenhæng med Jacobs 
kontrakt. Og pladsproblemer på drivingrange.  
Mange begyndere kommer fortsat til instruktion hos Jacob længe efter de er begyndt 
som Kaniner. Det er ikke meningen.  
Vi vil fortsat køre rekrutteringsforløb, men vil vende tilbage til den gode tradition hvor 
klubbens tilbud tilbyder 5 gange instruktion hos Jacob – i de forskellige dicipliner – og 
at eventuel yderligere instruktion vil være for egen regning – gerne hos Jacob eller 
måske hos Per Ove. 
g. Regel- og handicapudvalg 
h. Informationsudvalg 
- Hjemmesiden har nu været i gang i næsten et år. Det er nok på tide med en 
evaluering og revision. 
Medlemmerne må meget gerne give konstruktive forslag og ideer. Derudover vil en 
gruppe, tidligt i 2022 se på, hvordan det bedst kan gøres. 
i. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre 
- Bestyrelsen er klar over at der er flere arrangementer i den næste tid. Det skal derfor 
pointeres at alle skal overholde restriktioner som corona pålægger os – og i øvrigt 
beder vi om at alle udviser sund fornuft i samværet – især indendøre. 
j. Kunstudvalg 
 

4. Meddelelser fra sekretæren 

- Jesper har sidste arbejdsdag den 22.12. 
I 2022 laver Jesper regnskabsdelen for klubben. Poul kan så kigge over skulderen får 
at se, hvad der foregår med betalinger, bogføring og kontingentopkrævning. 
Flere udvalg og grupperinger har ideer om, hvad Jesper eventuelt kunne bruge sin tid 
til, men foreløbig er det kun sponsorudvalget der får lidt assistance. 
Alle andre grupperinger må finde andre veje. 

 

5. Huskeliste fra tidligere møde 

- Brugsret – Albertslund kommune 
Klubben har nu fået orden (næsten) på brugsretten til jorden i Albertslund kommune 
og lånoptaget i Nykredit. 
Det nye lån til projektet er godkendt og hjemtaget. 
Nogle punkter i brugsretten skal på plads i det nye år. Kommunens jurister vil gerne 
snakke om forhold som opsigelsesfrister. 
- Jacobs kontrakt for 2022. 
Efter en præcisering mener vi nu at have landet en kontrakt. 
Den sidste knast handlede om trafikken om mandagene – især på drivingrange. 
Vi vil være lidt mere skarpe på hvem der er på rangen hvornår. 
Begyndere, der skal have instruktion, kaninholdet der skal varme op inden spil på 
banen og ungdomsspillere der også skal have plads til opvarmning har givet en 
udfordring med pladsfordelingen. 
Vi mener at have fundet en løsning, men det kræver at alle overholder nogle tider. 
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Vi laver opslag der redegør for fordelingen. 
 
6. Andre punkter til orientering  

- Generalforsamling 22.2.2022 
Punkter til dagsordenen fra medlemmerne skal være klubben i hænde inden 1.1. 2022. 
Det fremgår af vedtægterne – og hænger sammen med bestyrelsens mulighed for at 
undersøge de forhold der påvirker et eventuelt forslag – og dermed komme med en 
indstilling til forslaget. 
 
Aksel Beckmann ønsker indlæg til bestyrelsens beretning fra bestyrelsesmedlemmerne 
inden 10.1. 2022. 
 
Følgende valg er aktuelle: 
Kasserer 
Medlemmer: Inge Johannesson og Bjørn Foss 
Suppleant 
 
 

 
 

 

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

 

 

 


