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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 Torsdag den  13. juni 2019 kl. 17.30 Mødenr.: 6 - 2019 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Lars Skou (LS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Judith Domino (JD) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Temaer for bestyrelsen i 2019 - CS  

Sagsfremstilling Beslutning og endelig prioritering, tidsfastsættelse og efterfølgende 

arbejdsfordeling i bestyrelsen af ”Temaer for bestyrelsen i 2019”. 

Herunder særskilt drøftelse af  

- Status projekt træningsfaciliteter 

- Oplæg omkring sekretariatets servicering i weekenderne 

Beslutning Øvrige indtægter 

LS udarbejder oplæg til forretningskoncept til præsentation på bestyrelsesmødet 

den 18. september 

Kommunikationsstrategi 

CS/BV udarbejder oplæg til kommunikationsstrategi til præsentation på 

bestyrelsesmødet den 18. september 

Restaurant 

CH er bestyrelsens kontaktperson og sparringsparter til restauranten. 

Træningsfaciliteter 

JD/JAP/TP udarbejder oplæg med præsentation af status og oplæg til 

prioritereing af elementer i visionsarbejdet omkring driving rangen til 

fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 22. august. 

Det videre arbejde med evt. opgradering af de indendørs træningsfaciliteter 

flyttes til projekt ”øvrige indtægter” (se ovenfor). 

Weekend åbent i sekretariatet 

Efter oplæg fra CS/BV besluttede bestyrelsen at sekretariatet på weekend- og 

helligdage bemandes af baneservice i tidsrummet kl. 8.00 til 13.00. Rent praktisk 

løses det ved at der er dobbeltbemanding i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00, hvor den 

ene er på banen og den anden er i sekretariatet. 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 4 Feedback til RisRoskassen - CS 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkommet feedback til RisRoskassen. 

Beslutning Siden sidste bestyrelsesmøde havde bestyrelsen modtaget 9 feedback 

tilkendegivelser fra RisRoskassen. Det var stort og småt i mellem hinanden. Her 

er nogle af hovedpunkterne: 

- Mange roser til banen og forbedringsforslag, som er behandlet i 

Baneudvalget. Se mødereferat på hjemmesiden https://www.vgc.dk/banen/drift-

planer-og-projekter/baneudvalg/ 
- Ønske om opgradring af WiFi i klubhuset som efterfølgende er 

gennemført. 

- Bemærkning om træværket ved indgangspartiet, hvor svaret er, at vi har 

haft de specialfremstillede sternbrædder i restorder, men nu er arbejdet 

igangsat og udføres af  gruppen af ”frivillige” 

- Weekend åbent i sekretariatet (se punkt 3) 

- Få input på restauranten. Feedback og konstruktive ændringsforslag samt 

bemærkning omkring prislejet. Bemærkningerne formidleres videre til 

restauranten.  

Bestyrelsen finder, at restauranten tegner godt med lækker og sund mad af 

høj kvalitet. Bestyrelsen anerkender udfordringen i indkøringsfasen, hvor 

både brugere og restautør skal finde sig til rette med nye tilbud og 

omgivelser.  

 

 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/
https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/
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- Bestyrelsen valgte at efterkomme et ønske om ”ingen rygning ved 

hovedindgangen til klubben”, således at rygerne henvises til andre steder, 

f.eks. halvtaget mod puttinggren. 

- Efter ønske henstiller bestyrelsen til at der spilles 4 bolde i weekenderne 

- På opfordring opsættes henvisningsskilte til ”handicap parkering” og 

”autocamper parkering 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet - BV  

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

- Der modtages fortsat mange positive tilkendegivelser omkring banens 

stand 

- Der foretages intensiv pleje af alle greens den 1., 2. og 3 juli. 9 huller hver 

dag 

Foreningsafdelingen 

- TRYOUT 

124 potentielle golfspillere har taget imod tilbuddet om et TRYOUT 

medlemskab. På samme tid i 2018 var antallet 98 

- Tilbuddet om ”Spil med dag” - en turnering hvor et medlem kan invitere 

en potentiel ny golfspiller med til turnering på ”den store bane” - gentages 

i år lørdag den 31. august 

Carsten Rosenvinge er tovholder for arrangementet 

Restauranten 

- Restaurantugen – ugen hvor der ikke opkræves greenfee – gennemføres i 

år i uge 29 

Sekretariatet  

- Vi har haft besøg af journalist fra GOLFavisen, som anmelder vores bane 

i næste nummer 

- WiFi i klubhuset er opgraderet 

Åben/lukket Åben 

 

Mødet afsluttet kl. 20.40 


