
Medlems Referat til bestyrelsesmøde   

  

Tid:18.30 Tirsdag d. 5/5-2020  

Sted: Klubhuset 

  

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) Manager 

Jonas Faaborg Poulsen (JFP) Suppliant 

Tove Vestergaard Christoffersen (TVC) Suppliant 

Dagsorden:   

  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referat blev godkendt 

2. Gennemgang af Lars over skype forbindelse over plejeplanen for 

den næste periode.  

Punktet udgik. Der sendes en mail ud fra Lars omkring plejeplan for banen. 

3.   Foreløbig evaluering af håndtering af corona restriktionerne. 

Bestyrelsen var generelt enige i at håndteringen af Corona situationen har været 

håndteret hensigtsmæssigt, ud fra de oplysninger, og den tid der har været til rådighed 



for beslutningstagning. Det er bestyrelsens oplevelse, at medlemmerne generelt har vist 

stor forståelse for bestyrelsens beslutninger. 

Niels har lavet et brev som sendes til medlemmer omkring hele corona situation, og om 

hvorfor bestyrelsen har truffet de beslutninger de nu engang gjorde. Dette sendes ud 

sammen med næste nyhedsbrev. 

 

 

4.                      Opstart på begynder: 

Begyndertræningen er startet op, indledningsvis på hold af 4 mand, og uden spil på Par-

3 banen. Så snart det er muligt vil der også tilbydes spil med hjælpere på Par-3 banen. 

Begynderne er stille og roligt begyndt at komme i klubben, og klubbens nye tilbud om at 

låne et sæt golfkøller en hel sæson for 250,- er blevet godt modtaget.  Der vil blive kørt 

en annonce på de sociale medier omkring opstart af prøvemedlemmer. I næste 

nyhedsbrev vil der blive annonceret efter flere hjælpere til Par-3 banen. 

5.                      Klubturneringer resten af året 

 

Der afventes svar fra regeringen og DGU. Det er specielt forbuddet mod at samles mere 

end 10 personer, der forhindrer klubben i at åbne klubhus og turneringsaktivitet op.  

Hvis det bliver meldt ud at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50+ åbnes der op for 

klubturneringer igen, samt klubber i klubben med mulighed for spisning og 

præmieoverrækkelser.  

Rasmus vil i samarbejde med turneringsudvalget lave en revideret turneringsplan. 

Målsætningen for resten af året er dog at vi skal sørge for at hele weekender ikke er 

lukket af til turneringer. 

Der blev snakket om at lave en ny åben klubturnering i juli måned. Dette arbejdes der 

videre med og forventes offentliggjort sammen ed den endelige turneringsplan for resten 

af sæsonen 

 

6.                      Oplæg til 9 hullers greenfee 

Det blev besluttet at prøve 9 hullers greenfee til 175,- i ydre tidspunkter. Det vil blive 

meldt ud når setuppet i golfbox er klar til det. Prisen kan ikke kombineres med andre 

rabatter. 

 

7.                       Iværksættelse af momsrefusion 

 



Der laves et brev til medlemmerne, hvor klubben beder om 200,- i gave igen i år, så 

klubben kan få del af momsrefusionen. Der skal findes 100 personer der hver giver 200,- 

i gave, for at klubben er kvalificeret til momsrefusion. 

  

8.                       Ansøgning om kompensation for manglende indtægter pga. corona 

Efter at have snakket BDO, mener de ikke vi er berettiget til kompensation. Selv om 

vores kontingent indbetalinger sker i januar og februar, betragtes de som 12 månedlige 

betalinger, hvor vi derfor har en ¼ af vores kontingentindbetalinger i denne periode. 

Dette betyder at hvis vi ingen indtægter har i denne periode vil vi stadig kun have et 

omsætningstab på 20 %, hvilket ikke er nok til at søge om tabt omsætning da dette 

kræver 30 % mistet omsætning.  

Der er blevet åbnet op for at søge en pulje hos DIF for foreningen, som klubben er 

berettiget til at søge. 

 

9.                       Regnskab pr, 30.4. Udsendes til alle inden mødet. 

Likviditet stadig ok. Vi er pt. bagude på medlemsindtægter med omkring 200.000. 

 

10. Husudvalget  

Husudvalget er etableret og er holdt det første møde. Udvalget skal i samarbejde med 

Rasmus koordinere og service til arrangementer i klubben. 

 

 

11. Company Day 

Vi vil gøre alt for at gennemfører årets Company Day d. 7/8.  

Rasmus er stadig tovholder på arrangementet og vil gå i gang med endelig indbydelse 

når vi med sikkerhed kan sige at vi afholder arrangementet. 

 

12. Teresseområdet 

Der samles et hold der vil ordne arealerne omkring klubbuset, Paulus får ansvar for at 

rengøre golfbiler. 

 

13. Opdatering af hjemmesiden. Status 



Hele hjemmesiden skal opbygges med en ny menustruktur. Det er vurderingen at det vil  

tage mindst 50 timer at få den lavet. 

Der laves en tilretning omgående, så hjemmesiden er brugbar og informativ. Næste 

vinter vil hele hjemmesiden få en ny struktur, som gør den nemmere at finde rundt på. 

14. Greenfee statistik og medlemsstatistik sendes ud sidst på ugen 

Tallene blev gennemgået og der vil fremadrettet blive lavet præcise statistikker over 

greenfee og medlemstal. 

15. EVT 

Golfbiler: 

Muligheden for anvendelse af egen golfbil i forbindelse med spil på banen blev drøftet. 

Som noget nyt bliver det som en forsøgsordning åbnet op for at fuldtidsmedlemmer kan 

lave en aftale, hvor de vil skulle stille bilen til rådighed for klubben. Disse nye aftaler 

gælder for et år ad gangen.  

Er du flex-medlem kan du for 800,- benytte din egen bil i en hel sæson. Flex-medlemmet 

skal stadig lave en skriftlig aftale, med 2 brugere af bilen ligesom fuldtidsmedlemmerne. 

De skal dog ikke stille deres bil til rådighed for klubben. 

Det gælder for alle biler at de skal køre på el, ikke benzin eller diesel. 

 

Tidsbestilling af måtter: 

Vi dropper tidsbestilling på måtterne, da det i stort omfang ikke blev overholdt, og det 

menes ikke at blive et problem at undgå større forsamlinger på træningsbanen. 

 

Fodgængere på golfbanen. 

Der er et stigende problem at mange vælger at gå tur på tværs af golfbanen. 

Der laves opslag til facebook grupper i Jelling, hvor det opfordres til at passe på. 

Opslaget skal være positivt. 

 

Næste møde 8/6 kl 17.30 i klubhuset 

  

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


