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Dato: 13-05-2020 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. maj 2020 
            

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn 

Lavtsen og Susanne Keller. 

 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 17:00 – 18:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af mødereferat fra  

➢ Mandag den 3. februar 2020 - Godkendt 

➢ Mandag den 11. marts 2020 - Godkendt 

➢ Onsdag den 15. april 2020 - Godkendt 

 

2.   Skur på Driving range (JL) 

➢ Status på projektet på driving range. 

• Vi har en landzone tilladelse, men mangler en byggetilladelse, ansøgningen til denne vil 

blive afsendt i denne uge.  Pga. situationen med Covid 19, har der været lidt forsinkelser. 

 

3. Orientering fra Medlemsudvalget (NG) 

• På grund af Corona-krisen er flere af handlingsplanerne for rekruttering af nye 

medlemmer udskudt. Til gengæld er der igangsat nye og tilpassede aktiviteter. Der er 

lavet en ny flyer, der oplyser, at golf kan startes når ”du” har tid. Der er trykt 1.000 

stykker og de er allerede blevet husstandsomdelt med hjælp fra senior- og 

juniorafdelingen. Flyeren er desuden lagt på Facebook, hvor den også er sendt ud som 

reklame til personer på L-F. Der bliver sat et stort banner op på hegnet ud mod 

Blæsenborg Alle, som reklamerer for medlemskab af vores golfklub. 

 

4. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Baneguide for 2020 forventes leveret i denne uge. 

➢ Baneguidens redigerede huller er lagt på hjemmesiden. 

 

5. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Erfaringer med spil på banen under Corona-restriktioner 

• Det ser ud til, at restriktionerne følges.  

➢ Årets vigtige opgaver  

• Når der bliver tid udover den daglige drift, er opgaverne, 

• Udvalgte tee-steder bliver rettet op. 

• Der arbejdes på af bekæmpe ”filt” på fairways, og her er værktøjerne gentagen 

vertikalskæring og rivning af græsset. 

➢ Opdatering af Masterplan 

• Der arbejdes på overordnet beskrivelse, som beskriver indenfor hvilke rammer banen 

kan ændre udseende og/eller forbedres. 

• Når den overordnede beskrivelse er færdig og godkendt af bestyrelsen, vil medlemmerne 

blive bedt om at komme med input til en opdateret Masterplan.  

• Herefter skrives den færdige opdatering, som skal godkendes i bestyrelsen. 

• Bestyrelsen godkendte denne fremgangsmåde 
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6. Orientering fra Shopudvalget, NG 

➢ Status 

• Salget er kommet sent i gang. Men det kører fornuftigt, når man tager Corona 

situationen i betragtning. Vi kommer dog sikkert til at miste noget omsætning, ikke 

mindst på grund af færre greenfee gæster. 

 

7. Orientering fra kassereren, JN 

➢ Økonomi 

• Der blev set på indtægter/udgifter i forhold til budget og samme periode sidste år. 

Samlet set, ligger vi ikke langt fra samme periode sidste år. 

• Der er sendt ansøgning om DGI/DIF-midler til Corona-hjælpe-pakke. 

 

8. Ændringer i forhold til Corona? 

• Klubberne i klubben er startet langsomt og forsigtigt op. 

• Yderligere tiltag afventes. 

• Vi afventer retningslinjer fra DGU om vi kan åbne klubhuset, når restauranter og Cafeer 

starter op igen mandag den 18. maj 2020. 

 

9. Evt. 

 

10. Næste møde. 

• Næste møde bliver mandag den 8. juni 2020 kl. 17:00 i klubhuset 


