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Møde afholdt i klubhuset kl. 18.00. 

Tilstede: Aksel, Bjørn, Erik, Knud, Lene, Susanne og Svend. 

Den faste gæst: Poul  

 

Budget for 2023. 

Budget møde d. 14. november, hvor Knud og Susanne laver oplæg til budgettet ud fra regnskabet pr. 31. 

oktober, Poul deltager. 

 

Årsberetningen. 

Skriftligt udspil fra diverse udvalgt til årsberetningen, bedes tilsendt formanden i midten af november. 

 

Forslag til generalforsamlingen. 

En reminder om, at forslag der skal tages op på generalforsamlingen tirsdag d. 7 februar 2023, skal 

indsendes senest d. 1. januar 2023. 

 

Valgbar på næste generalforsamling. 

På valg er Formanden Aksel samt bestyrelsesmedlemmerne Lene, Svend og Erik, hvor Lene er den eneste 

som ikke genopstiller denne gang. Knud er på valg som suppleant. 

 

Indstilling til klubbens og bestyrelsens pris. 

Hovederne bliver lagt i blød og Poul undersøger hvem der tidligere har fået prisen. 

 

Deltagelse i regionalmøde d. 1. eller 2. november. 

Aksel og Svend deltager i Hillerød d. 1. november, efter de har stemt. 

 

Kontrakt med Pro’en Jacob. 

Aksel og Lene tager kontraktforhandlingen med Jacob, med udgangspunkt i den eksisterende. 

 

Ungdomsudvalget. 

Der er blevet afholdt jungletræf, hvor DGU Distrikt 4, havde lånt vores bane og blev afviklet med hjælp fra 

Lene, Susanne og Poul, hvor Lenes tidligere erfaring med afholdelse af jungletræf var en stor hjælp. 32 

unger med forældre havde en god dag i vores klub. 
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Turneringsudvalget. 

Nu mangler der kun afslutningsturneringen d. 15. oktober, så er alle turneringer afviklet, men står tilbage 

med et spørgsmål, hvordan får vi flere til at deltage i klubmesterskaberne. Poul forhører sig blandt andet i 

1. og 2. holds trupper også kaldet eliten, hvad der skal til for at flere melder sig. Udvalget modtager meget 

gerne forslag til hvordan men kunne afvikle mesterskaberne på en bedre måde. 

Ved klubmesterskaberne i Hulspil, vil banen ikke være lukket så meget, p.g.a. for få tilmeldte. 

Der vil næste sæson være en opslagsvæg, hvor klubturneringerne bliver præsenteret for hele året, så det 

bliver mere synligt. 

 

Baneudvalget. 

Træer på banen, og Bjørn kunne fortælle at vi får nye træer på banen i nær fremtid gennem kommunen. 

I mandags havde vi DGU banekonsulent Thomas ude, og vi gennemgik mulighederne på banen, og tirsdag 

besluttede baneudvalget sammen med greenkeeperne hvor, vi kunne ønske os træerne. 

En konsulent gennem kommunen havde givet et oplæg til hvor træerne kunne plantes langs banen ud mod 

asfaltstien og udvalget hvor på banen det er ønskværdigt. 

Bjørn har kontakt med gartneren som skal udføre arbejdet, bliver inddraget i om løsningen er fornuftig. 

Der vil i processen også blive fældet nogle syge træer, og derved får vi også åbnet noget af banen.  

Træerne som er på tale, Stilkeg, Avnbøg og spidsløn, de 2 første findes i forvejen på banen. 

Robotter, Bjørn havde været på Køge golf og fået præsenteret robotter, som efterhånden er kommet så 

meget ned i pris, at det kunne være attraktivt til klipning af driving-rangen. Der er i øjeblikket ingen 

konkrete planer om at indføre robotter, men bestyrelsen følger udviklingen på området. 

 

Sponsorudvalget. 

Der er kommet en ny sponsor i klubben XPdigital, som også har overtaget servicen af printeren m.m. på 

kontoret. 

 

Fra sekretæren. 

Der skal bestilles 8000 bolde til drivingrangen. 

Alarmsystemet opgraderes i klubhuset. 

Det blev besluttet at hvis man melder sig ind nu, får man resten af 2022, hvis man betaler første afdrag af 

2023 nu (2650,-). 

Nye teesteds-skilte er bestilt, og vil snart pryde vores bane. 
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Andre forslag. 

Skrald. 

Svend har virkelig lavet et godt arbejde og skralderummet ved indkørslen står virkelig flot. 

Vores skraldesituation gennemgås af en ekstern konsulent, som i samarbejde med DGU er ved at 

undersøge området. 

Bestyrelsen har sagt ok, til en ny venskabsturnering for hold, hvor Majbritt er tovholder for forsøgsholdet. 

I forbindelse med regions golf, så er bestyrelsen indstillet til at gensidigt prøvespil af holdene, kan spilles til 

reduceret greenfee. (skal gælde begge veje) 

Klubben indgår en aftale med golfhæftet, så du kan købe golfhæftet till en reduceret pris via klubben. Poul 

får aftalen på plads og får muligheden for bestilling lagt op på hjemmesiden.  Kan selvfølgelig også købes 

ved henvendelse på kontoret. 

 

 

Næste møde blev sat til torsdag d. 3. november 2022 kl. 18.30 

  

  


