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M Ø D E R E F E R A T 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 

 
Tid/sted Mandag den 5. maj 2021 kl. 18.00 Mødenr.: 2 - 2021 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Judith Domino (JD) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

Søren Priess Gade (SPG) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

Afbud Ingen 

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden kommentarer 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse mødereferat - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden kommentarer 

Åben Åben 
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Pkt. 3 Generalforsamling 2021 - CS 
 

Sagsfremstilling Afvikling af ordinær generalforsamlig i forhold til gældende Corona restriktioner. 

Beslutning De nye retningslinjer tillader afholde af generalforsamling. Besyrelsen ønsker at 

afvikle generalforsamlingen hurtigst muligt. BV finder dato og igangsætter 

indkaldelse mv. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Mødekalender 2021 - CS 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af bestyrelsens mødekalender for 2021. 

Beslutning Bestyrelsen fastlagde mødekalenderen for den resterende del af 2021. 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 5 Status igangværende projekter 
 

Sagsfremstilling Status igangværene projekter. 

- Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) 

- Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

- Nye målgrupper til golf (opgradering af korthulsbane) 

Beslutning Bestyrelsen vil fremlægge projekterne til behandlig på førstkommende 

generalforsamling. 

BV udarbejder forslag til præsentation af projekterne. 

Projektgruppen omkring ”forbedrede træningsforhold” videregiver projektet til 

BV til forberedelse af igangsætning hurtigst muligt. BV forbereder ligeledes 

projektet omkring ”varm hal” til igangsætning hurtigst muligt. 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 6 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

13.03.21 

Råd omkring vedligehold af klubbens udendørsbænke. 

Råd er videregivet til greenkeeperne. 

17.03.21 

Kommentarer i forhold til processen omkring bestyrelsens beslutning om 

midltertidigt at afskaffe ”boldrender”, når der i vinterhalvåret alene er 18 huller 

åben og problematisering af selve beslutning. 

Det er ikke bestyrelsens holdning, at vi skal ændre opsætning generelt, og det 

ville naturligvis være en så radikal ændring, at den i givet fald kun ville blive 

gennemført efter en grundigere analyse og medlemsinddragelse. 

I den aktuelle situation har flere medlemmer påpeget de relativt få teetider til 

bestilling, man har med en 18 hullers bane, når man har boldrende på hver 

anden tid.  

Det er bestyrelsens opfattelse at det bedst imødekommer flertallet af 

medlemmernes interesser og ønsker i lige den her periode, selvom det naturligvis 

giver den mindre fleksibilitet. 

06.04.21 

Ønsker om åbning af Skoven i uge 42. 
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Ønsket deles af bestyrelsen men beslutningen træffes af chefgreenkeeperen i 

forhold til de aktuelle vejrforhold. 

08.04.21 

Bekymring i forhold til belastning af korthulsbanen efter evt. opgrading til ratet 

bane. 

Indledningsvis konstaterer bestyrelsen at informationsniveauet i forhold til 

projektet omkring ratning af korthulsbanen har været hæmmet af 

Coronarestriktionerne. Målet er at omlægningen kan tiltrække og fastholde flere 

spillere til korthulsbanen. Økonomien hænger sammen ved 50 nye medlemmer i 

medlemskategorien ”korthulsbanemdlem”, alt herudover styrker klubbens 

økonomi. Med medlemstilgang på det niveau deler bestyrelsen ikke bekymringen 

omkring ”overbelastning” af korthulsbanen. 

13.04.21 

Opbakning til projektet omkring ratning af korthulsbanen og opfordring til mere 

kontrol i forhold til bestilte tider og ”no show”. 

Det er ikke umiddelbart bestyrelsens opfattelse at ”no show” er et problem, men 

er opmærksom hvis det skulle blive det. 

14.04.21 

Ønske om mulighed for ”seniormedlemskab” til reduceret kontingent. 

Det afskaffede generalforsamlingen for nogle år siden, og Bestyrelsen har ikke 

umiddelbart planer om at tage det op igen. 

26.04.21 

Udtrykker stor tilfredshed med resultatet af greenkeepernes arbejde på banen og 

ikke mindst de arbejdsopgaver der er gennemført uden om banen. Samtidig 

opbakning til de 3 projekter. 

Bestyrelsen takker for opbakning og deler opfattelsen i forhold til resultaterne af 

greenkeepernes arbejdsindsats. 

Beslutning Bestyrelsen vil løbende i forlængelse af henvendelserne til ”ris/ros kassen” 

evaluere indhold og vurdere behovet for yderligere kommunikation mv. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 7 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Greens er prikket og topdresset og alt er gødet op. Nu kom regnen og 

mangler vi bare lidt varmegrader :-) 

- Dansk Golf og Golf.dk har nomieret Skoven 3 som et af Danmarks bedste 

strategiske golfhuller. Vil være et af hullerne i afstemning hos læserne. 

Foreningsafdelingen 

- P.t. 241 TRYOUT. Nye holde starter igen i august måned. 

- Ca. 20 fremmødte til Golfens Dag 

- Bestyrelsen følger fortsat DGU’s anbefalinger i forhold til 

Coronasituationen. Forsamlingesforbuddet (p.t. 25 fra 6. maj) er 

udfordrende i forhold til sammenkomst indenfor efter matcher, 

præmieoverrækkelse, fællesspisning mv. Bestyrelsen gør særligt 

opmærksom på at ved turneringer og grupperinger med mere end p.t. 25 

deltagere slutter det officielle arrangement på hul 18.  

Sportsafdelingen 

- Status Elitesponsorer. NTG kr. 25.000. Barder aftaler med ModusFit og 

Mentaltræner Marianne Linde 

Restauranten 

- Restauranten er endelig kommet igang. 
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Pro’en 

- De har meget travlt. 240 TRYOUT’er = 720 lektioner ! 

Sekretariatet  

- Internt / eksternt regnskab 2020 og revisors protokollat underskrevet af 

bestyrelsen 

- VGC deltager i Race to Himmerland konkurrencen i uge 20. Mere 

information på hjemmesiden. 

- Niels Ølholm Hansen er ny leder af baneservice 

 Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl.  21.00 

 

 


