
Konstitueringsmøde d. 18.09.2022 
 
Tilstede: Heidi Selmer Pedersen (HSP), Bo Pedersen (BP), 
Jeannette Würtz (JW), Per Andersen (PA), Jens Dalsgaard 
Hansen (JDH), Jette Caludann (JC), Per Nielsen (PN), Jesper 
Rasmussen (JR), Ann-Kristina Elbrønd Nielsen (AK) 

 

1. Velkommen ved HSP 
2. Præsentation af alle i bestyrelsen. 
3. I forhold til sammensætningen er valgrækkefølgen 

som følger: 
Per Nielsen, Jens Dalsgaard Hansen og Ann-Kristina 
Elbrønd Nielsen på valg til generalforsamlingen 2023 
Jette Caludann, Jeannette Würtz, Bo Pedersen, Heidi 
Selmer Pedersen, Jesper Rasmussen og Per Andersen 
er på valg til generalforsamling 2024 
 
Formand: Heidi Selmer Pedersen 
Kasserer: Jeannette Würtz 
Næstformand: Per Andersen 
 

4. Økonomi 
Hvem skal deltage i udvalgssamarbejdet med Morten 
Jensen vedr. økonomi? JW foreslår et HR- og 
Forretningsudvalg. Desuden foreslår JW at der evt. 
skal en medarbejderrepræsentant i udvalget. 
Beslutning: I HR- og forretningsudvalget tegnes af 
HSP og JW. 
Desuden er der, ud fra det billede JW har pt., et 



momsregnskab, der ikke er afsluttet for 2021 og det er 
ugennemskueligt for i år, hvorfor vi skal have en 
revisor til at gå det igennem. Desuden skal der en 
revisorpåtegning på lønrevisionen for Corona. 
Beslutning: Vi har fået tilbud fra 3 revisorer – JW 
drøfter videre med den mest økonomisk fordelagtige 
løsning. 
 

5. Udvalgsfordelingen bliver fremover som følger: 
HR- og Forretningsudvalg: HSP og JW 
Café- og klubhusudvalg: PA & AK 
Baneudvalg: PN & JR 
Turneringsudvalg: BP  
Sponsorudvalg: HSP & JW 
Juniorudvalget: JDH & JW 
Sports- og Eliteudvalg: JDH & JR 
Rekrutteringsudvalg: JC 
Begynderudvalg: JDH 
KIK- og Frivilligeudvalg: AK  
 
Vi vil invitere medarbejderne til en samtale vedr. at 
bestyrelsen har et ønske om deres deltagelse i 
udvalgsarbejdet.  
 
Forslagene til udvalgsarbejdet gennemgås og 
godkendes på første møde vedr. strategi-og mål for 
DGK. 
 
 
 



6. Adgange Golfbox: 
Vi skal have en liste over hvem, der har adgang til 
hvad i golfbox, og have denne gennemgået bl.a. med 
tanke på GDPR. 
 

7. Folkeaktie 
Vi skal inden 1/10 have tilkendegivelser fra 100 
medlemmer om at de vil give en gave på min. 200 kr. 
og op til 17.000 kr.  
Samtidig får medlemmet en stemme på hvad gaven 
skal bruges til. 
Beslutning: HSP og JW har ansvaret herfor – der skal 
hurtigst muligt sendes ud til medlemmerne. 
 

8. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden forestås 
fremover af formanden, da denne kan prioritere i 
indsendte punkter. 
 

9. Medlemsmødet bliver d. 22. november kl. 19.00 
 

10. Bestyrelsens arbejdslørdag d. 5. november kl. 9.00 
 

11. Fremover er bestyrelsesmøderne fra 19-22 og aftales 
til d. 2. tirsdag i måneden. 
 
Næste møde er d. 11. oktober 2022 
Tirsdag d. 8. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Tirsdag d. 10. januar 2023 



Tirsdag d. 7. februar 
 
Efter generalforsamlingen besluttes møderækken 
fremadrettet. 
 
 


