
 1 

 
 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00-22.00 i 
klubhuset ved Dronninglund Golfklub. 

 
Aftensmad: Ansvarlig BP 
 
Deltager: Bjarne Pedersen  BP 

Peter Hostrup  PH 
June Bøgsted  JB 
Jan Schunck  JS  
Tina Christiansen TC 
Jens Dalsgaard JD 
Bo Pedersen  BOP 
Radi Pedersen  RP 
Marianne Bang Poulsen MP 
Anja Morsing (ref.) AM 

 Morten Jensen (Baneejer) MJ  
Afbud:   
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering v. formanden 

2.1. Landsbypedellerne 
Der aftales møde med Erik Hjørringgård, der står for landsbypedellerne, om der er nogle opgaver de 
kan løse for DGK. 

2.2. Samarbejde med ældresagen 
Bestyrelsen diskuterede, om vi skal undersøge et samarbejde med ældresagen 
Dronninglund/Hjallerup, således at de har mulighed for at benytte vores par 3 bane. Bestyrelsen 
godkendte, at der bliver arbejdet videre med forslaget. (AM) 

2.3. Evaluering af jubilæumsdagen 
Dagen blev rigtig god og BP takkede Morten Jensen for hans indsats. 

2.4. Møde med baneejer Morten Jensen. 
BP og MJ orienterede om det afholdte møde. 
MJ fremsender udkast til ny kontrakt til BP og AM 

2.5. TODO-listen 
Gennemgået og tilrettet 
 

3. Golfspilleren i Centrum 
BP gennemgik seneste resultater, hvilke var tilfredsstillende. 
Ved ros og ris er det Radi, der svarer på det. JD foreslog, at nogle af svarene bliver taget med i nyhedsmail. 
BP opfordrer til, at bestyrelsen selv går ind og ser, hvad der bliver skrevet. 
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4. Økonomi  
BOP orienterer om. at kontingent løbende kommer ind for 2. halvår. 
Når der er bogført til frem til og med første halve år, vil bestyrelsen få en opgørelse. 
 

5. Sponsorer 
MBP informerer om status vedr. salg og brug af jubilæumsvin. 
Facebook og Linked-in vil blive brugt mere i forhold til sponsorerne, for på den måde at synliggøre dem. 
MBP præsenterede et nyt oplæg ift. uddeling af Greenfee billetter. Sponsorer får tildelt flere Greenfee 
billetter til sponsorerne. Hvis den enkelte sponsor bruger mere end f.eks. 15, så skal sponsorerne betale et 
gebyr for de ekstra. Bestyrelsen godkendte oplægget. MBP arbejder videre med det. 
Der er et ønske om at få vasket sponsorskilte og rengøre buggy, gerne inden sponsormatchen. PH spørger 
om en fra greenkeepergården kan/vil frikøbes til det. 
Sponsormatch afholdes fredag den 15. juni og der er pt mere end 80 tilmeldte. 
 

6. Udvalgene 
6.1. Banen 

6.1.1.  Se bilag fra PH. 
PH uddybede det fremsendte bilag og orienterede yderligere om forholdene på og planer for banen. 
Der skal undersøges mulighederne for at købe 1-2 nye arbejdesbiler evt. med de 2 gamle i bytte. 
Der skal yderligere undersøges prisen for et vandingstog og en ny boldopsamler. (MJ sponserer i første 
omgang penge til disse to maskiner) 
Forventer samlet pris for alle nye indkøb: kr. 210.000.  

6.2. Pr.- Markedsføring 
6.2.1. Brug af facebook/linked-in? 
Se under pkt. 5. 
6.2.2. Jubilæumsvin 
Se under pkt. 5. 

6.3. Medlemshvervning 
Der indkaldes til nyt møde lige før eller lige efter sommerferien 

6.4. Turnering og aktiviteter 
Der er turnering i weekenden med over 40 deltagere. 
Den bil, vi har fået sponseret til hole in one præmie fra Uggerhøj, skal i år bruges til Pro’ens match. 
Match fee bliver kr. 400 inkl. morgenmad og let anretning efter matchen. 

6.4.1. Tirsdags match og B&O 
TC orienterer om situationen med lukning af banen fra middag om tirsdagen.  
Der er sjældent flere end 12 tilmeldte til tirsdagsmatchen og der er mere end 40 tilmeldt B&O. 
TC, JB og Radi sætter gang i en større oplysningskampagne om Tirsdagsmatchen, der startes op efter 
sommerferien. 
Den 26. juni er der sæsonafslutning i B&O. Udvalget anmoder om, at der denne dag ikke er 
tirsdagsmatch, da der sædvanligvis er stor tilslutning til denne turnering. Bestyrelsen godkendte dette. 

6.5. Klubhus og Driving Range 
6.5.1.  JD orienterer om, at opsamler er så slidt, at det ikke længere er økonomisk at forsætte med at 

vedligeholde den.  (se pkt. 6.1.1.). Bestyrelsen godkendte, at der tages kontakt til Hauna golf med 
henblik på køb af ny. 

6.5.2. Sidste år fik hjælperne i boldkompagniet ikke Greenfee billetter for deres indsats, dette skal der 
nok rådes bod på. Hver udvalg finder ud af, hvem der skal have Greenfee billetter og dette lægges 
ind til Radi, der pakker dem og udleverer dem. Der udleveres 2 Greenfee billetter pr medlem. 
Deadline for aflevering til Radi 1. juli 

6.5.3. Hvad gør vi ved problemet som opstår, når Benjamin ikke samler bolde op, herunder 
sommerferien. Der udarbejdes en liste over, hvem der kan træde til i disse situationer. Er der ikke 
andre kontaktes BP 
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6.5.4. Cirklerne på DR er ved at gro til, hvem har opgaven.  
Som udgangspunkt er det Greenkeeper Gården. 

6.6. Café 
BP, MJ og AM har møde med Fredrik på fredag den 8/6-18 

6.6.1. Oprydning 
Der blev diskuteret, hvilke tiltag der kan sættes i værk for at sætte fokus på op- og afrydning. 

6.7. Regel 
Intet 
6.8. Handicap 
Intet 
6.9. Sport 
Der er en positiv udfordring, idet der er mange deltagere både i sportstruppen (60) og i juniorerne (ca. 25 
til træning). Casper er presset for at kunne nå rundt til dem alle til træning, hvilket er utilfredsstillende for 
både spillere og Casper. Der diskuteres løsninger på denne udfordring til bestyrelsesmødet i august. 
6.10. Juniorer 
(Se pkt. 6.9) 
6.11. Medlems- og begynderudvalg 
Der er oprettet et ekstra begynder hold. Pt. er der 8 tilmeldte 
Samarbejdet med sportshøjskolen fortsætter og der er pt. 100 tilmeldte. 

7. Radi 
De generelle procedurer skal opdateres. Radi kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
Kommer der kontrakter ang. Persondataforordningen skal de gennemlæses og underskrives af BP. 

8. Mødekalender 
8.1. Medlemsmøde november 
BP finder en dato, i samarbejde med DGU, da der forventes at DGU deltager. 
8.2. Næste møde 
BP udsender doodle 

9. Eventuelt  
Regionsgolferne skal orienteres om at teetime skal overholdes. 
 

10. Personale 
10.1. Lærlinge Bonus/straf  

Der undersøges om der er modtaget et dokument ang. hvor vi står ift. fastlagt antal lærlinge. 
Følg evt. op med DGU. Ansvarlig BP 

10.2. Orientering om møde med Greenkeepergården fredag den 8. juni 2018 
 
 
Sekretæren 
 
 
 
TODO-Liste 

 Turneringsplan (JB og TC - 2019) 

 ”Ombygning” af indgangsområdet (BP, BA, MJ 2019) 

 Teested skilte Flora og Fauna info a la Vejle (Ultimo 2018 –hvem der evt kan arbejde med dette projekt) 

 Retningslinjer for GF skrives ind i forretningsordenen. (BP og AM – september 2018) 

 Funktionsbeskrivelse for udvalgene input fra udvalgene 010918 (BP og AM samler input okt 18) 

 Plan for vedligeholdelses samt grønne områder (JD, JS og PH 010118) 

 Indspilsbane/shortgame (JD og PH) 


