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M Ø D E R E F E R A T    T I L 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

 
Tid/sted Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 4 - 2016 

Deltagere Bestyrelsen: 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Jørgen Ejlskov (JE) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Ekstern deltager 

Poul Bernd – deltager også under middagen 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - SBA  

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt med udvidet med et nyt punkt omkring ”driving rangen” 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - SBA  

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 20.04.16 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Fokusgrupper - BV  

Sagsfremstilling Medlemnr. 27-371 Poul Bernd præsenterer oplæg til evt. at understøtte 

golfklubbens fastlæggelse af visions-, strategi og aktivitetplaner med anvendelsen 

af fokusgrupper. 

Beslutning Poul Bernd har fra sit nuværende og tidligere arbejde som bl.a. marketingchef for 

Carlsberg stor erfaring med anvendelsen af fokusgrupper. Anvendelsen af 

fokusgrupper er forenklet forklaret en metode, hvor man med i grupper i 

interviewform får undersøgt og belyst konkrete problemstillinger. 

Resultatet fra fokusgrupperne præsenteres efterfølgende for en projektgruppe 

bestående af  relevante personer bredt sammensat repræsentanter fra 

erhvervslivet, golfklubbben mv. Projektet afsluttes med et samlet 

beslutningsoplæg til bestyrelsen. 

Poul Bernd har tilbudt sig som projektleder for et sådan forløb. Bestyrelsen har 

takket ja og fra bestyrelsen deltager også GN og JE. 

Som første projekt er følgende aftalt: 

”Golfklubben har stor succes med TRYOUT, men ønsker belyst, hvordan vi kan 

få endnu flere TRYOUT’er til at blive betalende medlemmer. Og hvorledes vi 

endnu bedre kan integrere nye medlemmer i golfklubben og dermed øge 

mulighederne for længerevarende medlemskab.” 

Det er forventningen at Poul Bernd hen over efteråret 2016 kan præsentere  

projektets beslutningsoplæg for bestyrelsen. 

Bilag ingen 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Faste spilletidspunkter - BV  

Sagsfremstilling Drøftelse og evt. fastlæggelse af ændrede regler for ”klubber i klubbens” booking 

af faste spilletidspunkter. 

Beslutning Bestyrelsen ønsker ikke ændringer i de gældende regler for ”klubber i klubben”. 

Senior, Ladies og Mens section har alle faste spilledage, hvor tidsbestillingen er 

suspenderet i ca. 2 timer på det baneforløb de starter og ca. 2 timer på den bane 

de ”turner” til. Suspenderet betyder at ”boldrenden” er indført i dette tidsrum, så 

alle andre medlemmer/gæster har mulighed for at ”flette ind”. Samtidig 

bibeholdes at ”klubber i klubben” årligt kan gennemføre 3 gunstarter på deres 

respektive spilledage. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet - BV  

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

Der henvises til referatet fra sidste baneudvalgsmøde som kan findes på 

hjemmesiden. 

Foreningsafdelingen 

P.t. er 142 TRYOUT 

Sekretariatet  

Betina Møller er startet. Hun vil blive præsenteret på hjemmesiden i uge 21. 
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Sekretariatets nye åbningstider træder i kraft fra mandag den 30. maj 2016. 

Information udsendes i uge 21. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 6 Driving rangen  

Sagsfremstilling Bestyrelsen henstiller at driften af rangen prioriteres.  

Beslutning BV orienterede at boldmaskinen er hovedrepareret, der er opsat net i bunden af 

rangen og housekeeperen har fokus på rengøring og vedligehold af rangen. Der er 

bestilt nye flag og spejl. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Mødet afsluttet kl. 20.30 

 


