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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 Onsdag den 16. juni 2021 kl. 17.00 Mødenr.: 3 - 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 bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse mødereferat - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning Underskrevet uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Generalforsamling 2021 - CS 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af dagsorden for generalforsamlingen. 

Beslutning Dagsorden gennemgået uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Status igangværende projekter 
 

Sagsfremstilling Status igangværene projekter. 

- Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) BV 

- Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) BV 

- Nye målgrupper til golf (opgradering af korthulsbane) CS 

Beslutning Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) 

Forberedelserne til indhentning af byggetilladelse er igangsat. Afventer tilbud fra 

leverandør. 

Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

Forberedelserne til indhentning af byggetilladelse er igangsat. Afventer 

ingeniørberegninger og tilbud fra diverse leverandører. 

Nye målgrupper til golf (opgradering af korthuslbane) 

Der arbejdes videre med projektet i et mere langsigtet perspektiv. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

14.05.21 

I forlængelse af medlemmets tidligere feedback til ris/ros kassen omkring No 

Show gentager medlemmet i ny henvendelse den opfattelse at problematikken 

omkring No Show oplevers som af et ikke uvæsentlig omfang og udtrykker kritik 

af bestyrelsens vurdering og ageren i forhold medlemmets tidligere henvendelse. 

Beslutning Bestyrelsen gentager at den er opmærksom på problemstillingen, men deler ikke 

umiddelbart medlemmets opfattelse i forhold til omfanget. Bestyrelsen vil følge 

udviklingen og naturligvis reagere hvis No Show i medlemsskaren opfattes som 

et væsentligt  problem. Samtidig erkender bestyrelsen at med den booking-model 

med mange boldrender, som vi har valgt i VGC, er det vanskeligt i praksis at 

vurdere No Show problematikkens størrelse faktuelt. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 6 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- modtagser mange roser for banen stand fra både medlemmer og gæster 

- der er godt gang i væksten så hovedopgaven er p.t. klip, klip, klip... 

- Baneudvalgsmøde mandag den 21. juni 

Foreningsafdelingen 

- 262 TRYOUT’er og 77 overført fra sidste år p.t. igang. Det er næsten det 

dobbelte antal i forhold til samme periode sidste år 

- Der optages først nye TRYOUT’ere igen til august 

Sportsafdelingen 

- Danmarksturnering i weekenden alle opfordres til at kigge forbi 
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Restauranten 

- Der er stor travlhed i Gastro46 

Pro’en 

- Stor travlhed med undervisning 

Sekretariatet  

- Medlemsudviklingen ultimo maj i forhold til samme periode sidste år er 

meget positiv 

- BV undersøger mulighederne for opsætning af info-skærme ved klubhus, 

half-way-house og bygningen ved Sletten 1 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl. 18.00 


