
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE 
 

Dato 2. dec 2020  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: Klubben  

Ordstyrer:  
API 

Referent:  
LN 

Deltagere: 
API, ET, PM, PK, ILM, LN, CS & 
MMS 

Afbud: 
 

 
 

Beslutningsreferat 
 
1. Vedr. bestyrelsen: 

• Velkommen til ny sæson og nye medlemmer i bestyrelsen (ILM, CS og LN), der 
kvitterede for modtagelsen af nøgler. Kontaktoplysninger (mail og mobil) sendes til 
API. 

• API er ansvarlig for fastlæggelse af Datablade i henhold til GDPR. 
• Valgprocedure: Hvem er på valg til næste år? Punktet udskydes. 

 
 
 
2. Beslutningsprocedurer og arbejdsgange i bestyrelsen blev fremlagt.  
Det blev besluttet, at bestyrelsen har behov for nye bestyrelsesredskaber i form af 
overordnet strategi- og handleplan for NDG. 

• Årshjul: ILM fremlagde et friskt udkast af årshjul for sekretariatet, som arbejder 
videre med dette. Bestyrelsen ønsker ligeledes et årshjul særskilt. Dette skal tages 
op på et senere tidspunkt. 

• Udviklingsplan/er (for bestyrelsen, klubben, banen) skal der arbejdes videre med. 
ILM og PM tager hver især kontakt til hhv. DGU og PM’s arbejdsplads for at høre 
om mulighed for ekstern facilitering af processen, som skal igangsættes først i det 
nye år.  
 
 

3. Personaleansvarsfordeling 
Baneudvalgsformanden (PM) står for greenkeeperstaben. MSM (ILM) har ansvaret for 
MUS-samtaler for sekretariatet – evt. for weekendpersonalet. ILM tager MUS-samtaler 
med MSM. Mht. lønforhandling giver bestyrelsen mandat. 
 
Vedr. personalets julefrokost: Pga. Corona-restriktioner er det udelukkende personalet + 
API, som deltager for at holde antallet under 10 personer. Gavekort kr. 600 til de 
fastansatte medarbejdere og kr. 300 til de løst ansatte medarbejdere. 
 
 
 
4. Gennemgang og besætning af diverse udvalg 
  

• Shoppen: Orientering om, at shoppen er flyttet til egen destination på 
hjemmesiden, så den bedre kan bruges til annoncering af tilbud osv. 

 

 



 

• Kommunikation: Overordnet kommunikationsstrategi i forhold til hjemmeside, 
FB/SOME, aviser, Golfbladet etc. efterlyses af LN. Ruben har sagt ja til 
formandskabet for kommunikationsudvalget med øvrig deltagelse af API, ILM og 
LN. 

 
• Klubhusudvalg: CS bliver bestyrelsens nye repræsentant i klubhusudvalget. 

 
• Turneringsudvalget: API pt. alene i udvalget – der skal rekrutteres nye 

medlemmer.  
o Regionsgolf: kommer på Golfbox snarest. 
o Åbningsturneringen foreslås fastlagt til søndag 11/4 2021.  
o Anmodning fra PinkCup om turnering en lørdag eller søndag gives JA til. 

 
• Elite-udvalget: Spilledatoer for 2021 er fastsat (PM). 

 
• Vintermedlemsskabs-turnering: hhv. den 14/12 og 17/12 2020 (ILM). 

 
 
 

3. Formand for diverse udvalg: 
 

• Baneserviceudvalg: Jørgen B. Nielsen 
• Rekrutterings- og begynderudvalg: Inge-Lis Mørch 
• Eliteudvalg: Peter Mosdal 
• IT-udvalg: Ole Juncker 
• Juniorudvalg: Tina Greve Madsen 
• Klubhusudvalg: afklares (CS bestyrelsens repræsentant) 
• Kommunikationsudvalg: Ruben Leonhardt 
• Regel-og hcp.udvalg: Ole Junker 
• Serviceudvalg: Lars Næsby 
• Sponsorudvalg: Peter Klemmensen 
• Turneringsudvalg: Annie Pihl 
• Økonomiudvalg: Ellen Toft 

 
 
 

 
4. Diverse 

• ILM foreslår Lederuddannelse for chefgreenkeeper på Sandmosen (AMU-center 
Teknisk Skole), som PM taler med Stig om. 

• Evalueringsprogrammet: ”Golfspilleren i centrum” som et redskab for at 
rekruttere nye medlemmer vil blive eksemplificeret yderligere af ILM til næste 
møde.  

 

5. Halvårs mødeplan for 2021:  Udsættes til næste møde, som afholdes onsdag 20/1 
2021 kl. 18-22.  


