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Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 2. maj 2022 kl. 17.00 

 

Tilstede: Bjarne, Per, Bo, Susanne, Heidi, Jens, AK 

Fraværende: Anja 

1.       Godkendelse af dagsorden: ia. 

2.       Opfølgning fra sidst – opgavelisten gennemgås 

3.       Formandens 5 min.  

4.       Økonomi: 

Susanne er ved at have overblik over de opgaver, hun har fået retur 

fra Karina og er i gang med at strømline disse. 

Vedr. budget er vi spot on pr. d.d. 

 

5.       Baneudvalget: 

Der bliver pt. vertikalskåret og efter sået på dels par3, indspils 

området og senere på 18-hullers banen. 

Greens er bagefter grundet vand og manglende varme – hvilket vi 

også kan se er et generelt problem i området og omegnsklubberne. 

 

6.       Sponsorudvalget 

Sponsorbrev og Greenfee billetter er klar til at sende ud – det 

samme gælder sponsormatchen, som der kan inviteres til nu. 

Bestyrelsen forventes at deltage i videst muligt omfang. 

BLP kontakter medlem, som ønsker at deltage i sponsorudvalget. 

 

7.       Turneringsudvalget  

GJT – Turneringsledelsen i Tyskland roser afviklingen. Vi evaluerer 

på turneringen og evt. fremtidige GTJ-turneringer til næste møde. 

Ebba Majer, som lavede HIO under turneringen, har doneret en gave 



til de frivillige – den vil derfor blive indløst til frivillige matchen. 

Parmatchen er d. 22. maj – skynd dig at tilmelde dig og din partner. 

 

8.        Frivilligudvalget 

Der arbejdes videre med rekruttering og fastholdelse af de frivillige. 

Vi skal bruge nogle, som har lyst til at være med på havnen i 

Aalborg under Idrætsmødet 23. juni til og med 26. juni i 

tidsrummet mellem kl. 15-20 (Torsdag og fredag) og kl. 10-18 

lørdag samt 11-16 søndag.  

Meld gerne ind nu, hvis det kan være noget, du gerne vil deltage i – 

på 22 88 87 63 eller ak.elbrond@gmail.com. 

 

9.        Rekrutteringsudvalget  

Der kommer stadig respons på funnel1 – hvorfor det kan være 

nødvendigt med endnu et begynderforløb. 

 

10. Junior/sportstrup udvalget: 

Der har været spillet de første runder i d-tour og makkercup for 

juniorerne. Danmarksturneringen starter i næste weekend, hvor 

sportstruppens hold skal spille. 

 

11. Begynderudvalget  

Ca. 30 begyndere har været gennem begynderforløbet. Som sagt 

kan der blive brug for et begynderhold mere. 

Golfens dag tiltrak ca. 25-30 deltagere. 

 

12. Sager til drøftelse/beslutning: 

 

a. Sanktionsmuligheder - BLP: 

Der har været et medlem af DGK, som er taget i at snyde under en 

turnering. Vedkommende har erkendt snyderiet. Vi har ikke tidligere 



haft sådan en episode, hvorfor DGU er kontaktet.  

DGU melder tilbage, at var denne forseelse sket under spil i DGU-

turneringer, ville det give en sanktion på max 3 mdr. udelukkelse fra 

turneringsspil, hvorfor vi i bestyrelsen læner os op ad dette og har 

givet medlemmet 3. mdr. udelukkelse fra alle turneringer i klubregi. 

Der skal laves et forslag til vedtægtsændring til næste 

generalforsamling vedr. sanktioner, som udelukkende kan gives af 

bestyrelsen. 

Medlemmet ønsker desuden sig selv og sin partner udmeldt af klubben, 

her henviser vi til vedtægterne og de normale udmeldelsesprocedurer. 

 

b. Servicemedarbejder – BLP: 

En pensionist, kontaktede os i påsken for at høre, om vi havde nogle 

timer til ham. Han har mange forskellige kvalifikationer bl.a. fra at 

have drevet campingplads og været i en Golfklub. 

Han er handyman og vil gerne have noget udearbejde, men er også 

indstillet på lettere rengøring m.m. Dog ikke fast rengøring. 

Beslutning: Vi har primært brug for daglig rengøring – BLP får lavet 

opslag på FB, hvor vi søger en rengøringshjælp, og så har vi Karsten 

de andre opgaver, når han får frigivet noget tid. 

 

c. Ny alarm – BLP: 

Tirsdag morgen havde jeg møde med alarmfirmaet og MJ.  

Når MJ var med, skyldes det, at han også ønsker overvågning, og vi 

derfor arbejder på en fælles løsning af hensyn til økonomien. 

Vi er ikke helt afklaret om modellen, men MJ havde en tanke om, at 

han tog udgiften til udskiftning, og vi betaler den månedlige service. 

Dette får I endeligt svar på, incl. Omkostninger, når vi ses på mandag. 

Vi vil gerne have en pris fra yderligere en udbyder, inden vi beslutter 

os.  

 

d. Cafeen – BLP & JDH: 

Jon deltager i bestyrelsesmødet fra 17.00 – 17.30: 



Jon fremlægger sine tanker om, hvad der skal til, for at han skal få 

succes med forretningen i klubben, herunder indretning og 

køkkenfaciliteterne. 

Mht. åbningstider, så er der i kontrakten fastlagt åbningstid mellem kl. 

12 og 21. 

Ved større arrangementer og/eller bestillinger, så send en mail til 

bestil@nystandard.dk – gerne 2 hverdage i forvejen. 

Der kommer menukort i næste uge. 

Heidi og Susanne er projektgruppe, sammen med MJ og Jon fra Ny 

Standard vedr. indretning og køkkenet.  

Heidi snakker med Sparekassen Danmark vedr. sponsorat og 

dækkeservietterne. 

e. Udtalelser til pressen – BLP: 

Den eneste, der kan udtale sig politisk på DGK’s vegne er formanden. 

f. GLFR – AK2: 

Casper fra GLFR har fremsendt forslag, som vi godkender. 

g. Cadana Golf – AK2: 

Jakob fremsender tilbud om, at vi kan betale pr. mdr. pr. medarbejder, 

hvilket vi vælger. 

 

13. Eventuelt  

14. Personalet (lukket møde) HR-udvalget. 
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