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Møde den  31-05-2022 
Kl.  19.00 til 21.30 
Sted:  Klubhuset    Referat nr. 

 Poul Bregendahl 
 
 

Deltagere:  Aksel Beckmann  
Inge Johannesson  
Lene Strandby 
Erik Jensen  
Svend Troelsen 
Susanne Friis 

Afbud: Knud Heinrichs og Bjørn Foss 
  
Gæst:  Poul Bregendahl 

 
 
Næste møde: 11-08-2022, med mindre der opstår noget akut. 

 

1. Meddelelser fra formanden (AB). Ansvarli

g 

Aksel ønskede status: 

Status på Gate-21. : 
Svend kunne fortælle at de nye skraldecontainere var blevet bestilt, 
samt nogle piktogrammer til skiltning/vejvisning. Det oprindelig antal 

container blev reduceret. Den skraldepose som var tiltænkt til at hænge 
på golfvognen - var en meget dyr løsning og alt for store (5x1 liter), så 

den blev forkastet og nu undersøges andre muligheder. Det er et EU-
projekt og går stille og roligt fremad. 
 

Status på ny indmeldte: 
Poul kunne fortælle at der er kommet 39 nye medlemmer til, hvor de 28 

er kommet efter golfens dag og de er alle kommet godt i gang med 
træningen og nogen går allerede kanin. 
  

Status på Golf med mere:  
Susanne kunne fortælle, at 12 gæve ny golfere hygger sig og flere har 

allerede købt eget udstyr. De træner med Per Ove hver torsdag og går 
på banen om søndagen. Der er håb for at vi har nogle nye medlemmer 

blandt dem. 
 
Klub 37+ træning: Det er et 10 ugers kursus, og der er 2 hold om 

torsdagen der trænes af Per Ove (fra 18 til 19 og 19 til 20). På grund af 
de mange nye om mandagen træner nogen af de nye medlemmer med. 

Der blev spurgt ind til hvem som trænede med da der var observeret 
ikke medlemmer blive undervist og forklaringen var at Per Ove har nogle 
timer inden, så han kan bookes til undervisning. 

 
I den forbindelse blev der også drøftet lidt om tidsregistreringen med 

hensyn til Jacob.  
 

 

 

Angående: Bestyrelsesmøde 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
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2. Meddelelser fra kassereren 

 

Der var ikke noget at bemærke, andet end vi ligger godt til i forhold 
til sidste år. 

 

 

3. Meddelelser fra udvalgene   

a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg : Intet nyt’ 
 

b. Klubhus: Intet nyt 
 
c. Turneringsudvalg: 

3. dages turneringen er veloverstået og nu ser vi frem til det nye forsøg d. 
12.6 ”parturnering med sammensat hold”, der er ikke mange tilmeldte pr. 

d.d. men vi reklamerer på alle medier for flere tilmeldte, i værste tilfælde 
bliver turneringen aflyst. 
 

d. Sponsorudvalg:  
Der søges med lys og lygte en ny sekretær til sponsorudvalget, efter Anette 

efter et fantastisk stykke arbejde, har valgt at stoppe. 
 
Klubben bestiller meget smørrebrød til diverse arrangementer og Regions 

golf og søger derfor efter en god leverandør og forhåbentlig kommende 
sponsor. 

 
e. Baneudvalg: 
Banen får stor ros fra gæster der kommer for at spille regionsgolf. 

Vores fairwayklipper er ikke i bedste stand, der ligger en reparation for ca. 
32.000,- forude. Greenkeeperne får 3 forskellige demomaskiner på prøve og 

vil forsøge at lave en aftale med den valgte leverandør,  
 

f. Begynder(kanin) udvalg: Susanne kunne informerer om at der er godt 
gang i kaninerne, de var 12 den foregående mandag, så vi ser snart nye 
golfere på egene ben på banen, så tag godt i mod dem. 

 
g. Regel- og handicapudvalg: 

Intet nyt. 
h. Informationsudvalg 
Intet nyt. 

i. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre; 
Inge vil gerne have opslag vedr. Sankt Hans matchen på hjemmesiden og 

mangler lidt en spændende taler til bål-talen. 
 
j. Kunstudvalg 

Der er kommet ny udstiller i klubhuset, så væggene er igen prydet med 
flotte malerier. 
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4. Meddelelser fra sekretæren 

Poul kunne fortælle at Golfer app’en er tilpasset vores bane og baneguiden 
ser helt fin ud. Håbet er, at flertallet af medlemmerne vil bruge den til 

hverdag, så vi sparer en masse papir scorekort. Der mangler dog at blive 
lagt sponsorer ind på de enkelte huller. Ideen om et infomøde ligger på 

tegnebrættet og datoen vil snart blive meldt ud. 
 

Et spørgsmål om hvad det skulle koste at få parkeret en ”monobuggy” i 
Vesterled, uden brug af skab, blev drøftet. 
 

Poul vil gerne promovere vores klub noget mere og vi kan få et indlæg i 
”Sommer i Danmark” som kommer med i 4 forskellige aviser til en favorable 

pris og der blev drøftet hvorvidt det skulle gøres. Lene kom med ideen, at 
udover at gøre opmærksom på os selv, så kunne vi give et sommertilbud i 
uge 27 til andre golfspillere. Tilbud til registrerede golfspillere, Kom glad og 

prøv den grønne oase på Vestegnen, spil greenfee for 150,- kr. inkl. frie 
bolde på drivingrangen.  

 
 

 

5. Huskeliste fra tidligere møde 

  
 

6. Andre punkter til orientering  

Der var en drøftelse vedr. dette års frivillighedsturnering, og det gik mest på 
hvordan og hvorledes invitationen skulle meldes ud i år. Så der kommer en 
invitation som bliver slået op, så vi ikke glemmer nogen. 

 

 
 
 

7. Godkendelse af referat 
 PB 

Til godkendelse referat.     

   
Formand   Aksel Beckmann ________________   

     
Kasserer Susanne Friss _________________________   
   

Inge Johannsson _____________________     
   

Bjørn Foss ____________________________   
   
Lene Strandby _________________________   

 
Erik Jensen_______________________________ 

 
Svend Troelsen _____________________________ 
   

 

 

 


