
 
REFERAT BESTYRELSESMØDE 
 

Dato 14.4.20  
Tidspunkt:  17.30  
Lokale: Klubhuset NDG + skype  

Ordstyrer:  
API 
 

Referent:  
JS 

Deltagere: 
PM, OB, API, JS, ET, HH, PK, MMS 

Afbud: 

 
DAGSORDEN 
 

Beslutninger 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  

Bestyrelsesmøde 19.2-20 
 
Drøftelser 

2. Gennemgang af klubbens økonomi, likviditet, budget og regnskab 
Ultimo marts følger vi budgettet. Det betyder, at økonomien pt. ser fornuftig ud. Vi kommer dog til 
at mangle budgetterede indtægter pga. Corona-krisen. Bestyrelsen har lavet forslag for at 
imødekomme den tabte indtjening (jf. pkt. 4). 
 

3. Fonde 
Der er pt. kommet midler for 4.000,- kr. fra diverse fonde på ansøgninger. Bestyrelsen fortsætter 
arbejdet med ansøgningerne til diverse fonde.  
 

4. Status omkring forsøg på at skaffe midler til klubben 
Der er udarbejdet et forslag til en mulig ekstraordinær hjælp til klubbens økonomi. Klubben kan 
søge en pulje omkring differentieret momsrefusion, men det kræver hjælp fra medlemmerne – helt 
præcist 101 medlemmers opbakning. Bestyrelsen håber, I vil være med. Ud over dette er der 
arbejdet på muligheder inden for regeringstiltagene for hjælpepakker og andre muligheder for at 
skaffe midler.  
 

5. Åbning af banen – og tiltag i den henseende 
Officiel åbning er torsdag d. 16.4.2020. Der er en del Corona-praktik, der skal på plads. Hold jer 
orienterede på klubbens hjemmeside. Der skal lyde en stor tak til hele greenkeeper-staben for det 
store arbejde, der er ydet for at få banen spilleklar på kort tid. MMS starter ligeledes træning for 
medlemmer – naturligvis med de restriktioner der foreskrives af sundhedsstyrelsen. Alm. klub i 
klubben dage, som vi kender dem, er midlertidig suspenderet.  
 

6. Golfens dag 
Vi har pt. ingen meldinger fra DGU omkring den kommende ’Golfens dag’ 26. april. Tilmelding kan 
evt. blive nødvendig, for at overholde sundhedsstyrelsens regler. Pt. afvender vi udmelding fra 
DGU. Næste ’Golfens dag’ er 17. maj. 
 

7. Ny kontormedarbejder: Annelise 
Opstart er fredag d. 1. maj. Vi glæder os til at se hende på kontoret. Der er udarbejdet en plan for 
opstarten 
 



 
8. Klub i klubberne iht. DGU nye anbefalinger 

Grundet corona-tider anbefales det, at klub-i-klubben booker tiderne via golfbox – i henhold til 
DGUs retningslinjer. 
 
 
 

9. Arbejdsdag på banen 
Medbring gerne dine egne haveredskaber – alternativt har klubben redskaber (og rigeligt sprit) til 
rådighed. Instruktioner omkring arbejdet på banen bliver tildelt på dagen. Tilmeldingerne er 
fantastiske.  
 
Orientering 

10. Sekretariat 
Ny ’Din værdi som sponsor’-folder er udarbejdet. Der arbejdes med vouchers – og den mer-værdi, 
det kan give for nye/gamle sponsorer. Konceptet testes af i nærmeste fremtid. Mads er på 
opgaven, hvor han så kan følge op.  
 
 

11. Orientering fra udvalgene 
Åbningsturnering er sat til St. Bededag. Matchen afvikles ’alternativt’ grundet den  
nuværende situation. Se instruktioner på hjemmesiden og golfbox turneringstilmelding.  

 
12. Næste møde 

19. maj, kl. 17.30 i NDG.  


