
Medlems Referat 03-2020 

  

Tid:17.30 Mandag d. 2/3-2020  

Sted:Jelling Golfklub  

  

Deltagere  

John Sahlertz (JS)  

Grethe Espesen (GE)  

Claus Kristiansen (CK)  

Henrik Juul Andreasen (HJA)  

Leif Bo Geisler (LBG)  

Jakob Hyland Nielsen (JHN)  

Niels Søby Løvendahl (NSL)  

  

Rasmus Baun Norup (RBN)  

  

Dagsorden:  

1. Evaluering af Generalforsamling  

Gennemgangen af regnskab kunne skæret ned til de vigtigste punkter.  

Det var bred enighed om at der kunne opfordres til debat om udvalgte emner fx 

bestyrelsens tanker om udvikling af klubben. 

  

2. 30-års Jubilæum  

Der blev på generalforsamlingen den 19/2 gjort opmærksom på at klubben har 30 års 

jubilæum i 2020. Det er ikke bestyrelsens holdning at der ikke skal gennemføres 

særlige jubilæumsaktiviteter, som det var gældende til klubbens et 25 års jubilæum i 

2015. Jubilæet vil blive markeret til nissematchen i starten af december.  

 



3. GLFR APP’en 

Det blev diskuteret om der skulle investeres i GLFR appen. Der er ikke budgetteret 

med GLFR app, en udgift på ca. 15.000 årligt. Det blev besluttet genoptage forslaget i 

august måned, så vi har bedre tid til at træffe den rigtige beslutning og få skabt nogle 

erfaringer fra andre brugere af produktet.  

Det blev besluttet ikke at arbejde videre med en overflyvning af golfbanen med en 

drone. 

 

4.  Rekruttering 

Golfens dag ligger i år d. 26/4. Der vil blive kørt facebook annoncer omkring dette 

arrangement. 

Begynderforløbet blev drøftet. Efter oplæg fra Niels, var der klar enighed om at 

begynderforløbet skal udvikles. Specielt blev der lagt fokus på at begynderne 

hurtigere skal introduceres for den store bane.   

De 3 onsdage efter påske vil blive afviklet som åbent hus træninger, hvor alle vil have 

mulighed for at deltage. Fra maj måned kræver det indmeldelse som prøvemedlem til 

500 kr. for at deltage. Disse 3 onsdage vil der også blive kørt facebook annoncer på. 

 

 

5.  Banen 

Banen er pt rigtig våd og Lars tvivler på at banen er klar til åbning 5/4 som planlagt. 

Lars foreslår banens dag rykkes til 4/4 og åbningsmatch bliver søndag d. 19/4 i stedet 

for. Han håber stadig at banen bliver åbnet til påsken.  

Bestyrelsen var enige om Lars´ vurdering og Banens dag er fastlagt til lørdag d. 4/4 og 

Åbningsmatch er rykket til søndag d. 19/4. Standerrejsning vil finde sted til Banens 

Dag d. 4/4. 

• Køb af græsstrigle som erstatning for pesticid brug af banen. 

Der var enighed i bestyrelsen om at en sådan Græsstrigle skal anskaffes. Mulighederne 

finansiering gennem fondsmidler undersøges.  

Broen mellem hul 15 og 16 burde stå færdigt ultimo april. Broen er ikke til at gå på 

mens arbejdes udføres, og man vil derfor blive guidet af golfbil vejen. 

 



6.  Tilskud 

Der skal undersøges, hvilke muligheder der er for diverse tilskud og fonde. 

   

  

7. Billeder af de nye medlemmer af bestyrelsen 

Der vil til mødet søndag også blive taget billeder til hjemmeside. Suppleanter skal der 

også tages billede af så de kan synliggøres på hjemmeside. 

8. EVT 

Henrik og Niels deltager i DGUs repræsentantskabsmøde i Korsør d. 20/3, hvor 

hovedtemaet er rekruttering. 

 

Hjemmesiden står overfor en opdatering som vil blive lavet i løbet af marts.  

 

Det blev besluttet at der skal findes en løsning, hvor begyndere kan leje/låne udstyr de 

har mulighed for at tage med hjem under deres prøveperiode. 

 

 

 

Næste møde er mandag d. 30/3 kl. 17.30 i klubhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

 


