
Medlems Referat til bestyrelsesmøde   

  

Tid:17.30 Mandag d. 30/3-2020  

Sted: Online møde 

  

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. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Ingen kommentarer til referat. 

  

2. Corona-kommunikationsstrategi  

Bestyrelsen var enige om at følge de retningslinjer DGU kommer frem til.  

Firkløver klubberne kontaktes for at finde en fælles retningslinje ift. Corona situationen. 

  

3. Flytning af Banens Dag og Åbningsmatchen 



Banens dag bliver aflyst.  Omkring ultimo maj, vil vi afholde en alternativ banens dag, hvor 
det vil være områderne omkring klubhuset der vil have fokus.  

Åbningsmatchen bliver udskudt til det igen er ansvarligt at samles i lidt større forsamlinger.  

Golfens dag, som skulle afvikles d. 26/4 er også udskudt på ubestemt tid. 

 

 

4. Orientering om Begynderforløb og rekruttering. 

I år vil Niels Wind og Sonja Mønster stå for at klare storbaneprøver. 

Der skal findes flere hjælpere til afvikling af onsdagsmatcher, så Leif kan have fokus på 

begynder træningerne. 

Der tilbydes nye begynder at leje nye begyndersæt for 250,- for en prøveperiode.  Der 

opkræves et depositum på 750,- for et nyt sæt. Tanken er at begynderne har deres ”eget” 

sæt under hele forløbet, samt vi undgår at have udstyr stående på gangen ovenpå. 

Bestyrelsen blev enige om at udlove et prøvemedlemskab til golfens dag. 

 

5. Forslag om forsøg med 9 hullers greenfee. (punkt kan udskydes til senere møde 

hvis der er for mange punkter) 

Et medlem havde forespurgt om muligheden for en 9-hullers greenfee. Han havde set det 
praktiseret på nogle sjællandske baner. Han mente det ville kunne tiltrække 
greenfeespillere og andre som ikke kunne nå 18 huller, og synes det var for dyrt at betale 
fuld greenfee for at gå af efter 9. 

Der laves et oplæg omkring praktikaliteter af indførelse af greenfee for 9 huller. 

 

6. Hjælpepakker 

Der skal undersøges om vi kan få kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 

9. juni.  

Mulighederne for hjemsendelse af personaleblev blev vurderet, men ikke fundet 
muligt af hensyn til klubbens drift, da reglerne med mindst 30% hjemsendt 
personale skal overholdes. 
 

 



7. EVT 

Det blev besluttet af Rasmus efter at have holdt sig i hjemmeisolation i 14 dage efter 

hjemkomst fra Spanien, nu igen kan befinde sig i klubhuset. Han vil her ligge en plan med 

Christian omkring ting der skal gøres klar til klubhuset engang kan åbne op igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


