
Referat af udvalgsaftens mødet. 

 

Tid: Torsdag d. 18. nov. 2021 

1. Velkomst ved Formanden 

 

2. Klubbens organisering og set up.  

Carsten fortæller ud fra Organisations diagrammet set hjemmesiden. 

 

3. Input til bestyrelsens beretning. / Generalforsamling – 

 Opfordring til at besvare mailen der rundsendes. 

 

4. Banelukninger – hvordan? /Undgå at lave turneringer, hvor der er få tilmeldte 

Jan forklare hvordan man får banen anvendt så meget som muligt. Gunstart, hvordan laves det så 

man ikke blokere banen. Info omkring f.eks. torsdag aften på Golf Box. Bent efterspurgte mere 

konsekvens fra kontoret side mht. sammenlægning af to bolde. 

 

5. Klubturneringer – hvordan får vi flere deltagere? Corona har spillet ind på deltagerantallet. Bo 

forklarer ud fra data det faldende antal deltagere ud fra tilmeldingerne i 18, 19, 20.  

Forslag: Reminder ud selvstændigt. (Kun klubturneringer). Planlæg med omhu – så man ikke får to 

arrangementer i samme weekend. Det gælder i alle henseender. 

 

6. Udvalgene har ordet! 

Bo: Har lavet datoer på de fire turneringer. (Datoer kommer senere) 

 

Bent: Tre udvalg. AM: Disciplinærudvalget. Kun to medlemmer tilbage. Så man mangler en i 

udvalget! Ingen skriftlige sager i år.  

Ny ratening er kommet. Handicapudvalget tager stilling til hvornår det træder i kraft. Måske skal 

den laves om igen.  Undersøgt statistik (54 turneringer) – nøgletallene bør ikke laves om. Nøglerne 

må ikke laves om, når banen vendes om.  

Et til to slag mere for at spille banen. (tekniske tal kommer senere på hjemmesiden) 

AM – No return findes ikke længere. Der skal afleveres scorekort – handicapudvalget skal have 

besked med en begrundelse. Scorekort fra udlandet skal indberettes – afleveres til udvalget. 

Markøren skal være med på bolden.  

Ingen reguleringer fra nu af på banen – da der ikke er river i bunker. Scorekort skal godkendes 

inden kl. 24.00. De bliver slettet efter 8 dage.  

Ib: Konverteringstabellen passer ikke. Det tjekkes senere 

 

Baneservice: En bestyrelsesrep. til møderne. Carsten: Kenneth deltager i møderne. Forslag om at 

man kører i weekenderne og når der er turneringer. Hold øje med Golfbox – kører ud når der er 

mange Greenfee. Opdateret kalender på hjemmesiden – så man kan se, hvor mange der er på 

banen. Evt. en hjertestarter på banen (14-15) – søg evt. fonde.  

 

Kristian: Begynderudvalget. Samme næste år. 72 begyndere i år. 45 færdige og er meldt ind i 

klubben. 24 på listen – som kontaktes i foråret. Markedsføring: Funnel First. Hvad der skal gøres 



næste år med Funnel First?  Arrangement torsdag formiddag – ældresagen – fortsættes. Tag med 

ud og spil – vil også arrangerer næste år. Koordinere når kalenderen er lavet. Underviser dem hele 

ugen rundt. Sluset ind i torsdagsklubben 

 

Else: Dameudvalget: Har problemer grundet Corona. Pink cup – køres næste år. Datoerne for 

arrangementer samstemmes med kalenderen. Prisen sættes op til 35, kr. Så præmierne kan blive 

større. Opfordre til at deltage i torsdagsmatcher.  

 

Kirsten: Teoriudvalget: Starter med en prøve – lidt forvirrende – Går på banen som det første – 

Regelbøgerne med hjem første gang. Datoer for teori har man konfronteret med Tobias. Han har 

datoerne  

 

Charlotte: Juniorudvalget. Stor tilslutning til de to ugedage. Fredags matcher men man har manglet 

tilmelding.  

Mangler hænder – Opfordring til at finde nogle nye til at hjælpe i udvalget.  

 

Jan: Herreudvalget. God tilslutning. Nye medlemmer deltager i arrangementerne. Positivt. Dame – 

Herredag onsdag den 17. august. 

Ib: Seniorvinter. Det går godt – Corona har stoppet det sociale. Har lavet et klippekort for at undgå 

Mobil Pay. 

 

John: Senior sommer: 70 i gennemsnit tros Corona. Alle i udvalget fortsætter næste år. Datoerne 

ligger fast. Derfor bliver planen lavet tidlig. Ligger på hjemmesiden. Bliver sendt ud pr. mail til alle + 

50. Sponsorerne bakker også op næste år. John står for regionsgolf næste år. 7 regionshold. Der 

skal tilmeldes inden 15. januar. 

 

Ib: Tilbud om Hjertestarter kursus med Ib som instruktør. 

Spørgsmål om der bliver et medlemsmøde i foråret. Ikke planlagt endnu. AM vil gerne deltage for 

at forklare  

 

Carsten: Baneudvalg. Arbejder på at gøre banen up to date. 

Rekrutteringsudvalget: Golfens dag – messer i Bjerringbro og Kjellerup. Kenneth bliver tovholder. 

Bestyrelsen og de nye medlemmer på par 3 banen – og derefter socialt med spørgsmål og svar i 

klubhuset. Der er kommet mange yngre – i forhold til tidligere. 

 

Kristian: Banen: Der er kommet mange flere der spiller banen. Har ved sidste Nyhedsbrev fortalt 

om hvilke tiltag der er lavet på banen. Begynder at bruge Golf Box til at lukke banen for at lave 

arbejder på banen. Fremover bliver der problemer med sprøjtning – specielt svampemiddel bliver 

et problem. DGU konsulent vil gerne deltage i klubmøder – omkring baner. Faste hold fungere godt. 

Men arbejdsdage hen på ugen har ikke fungeret optimalt – weekend arbejdsdage virker bedre. 

     

7. Planlægning i udvalgene. 

Det nåede vi ikke – men nogle udvalg havde datoerne med  

 

 



 


