
                                                                         

  

                                                                       

Nyhedsbrev – 31. januar 2018. 

Kære medlemmer 

Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson, og har i den anledning afholdt 

bestyrelsesmøde lørdag den 27. januar, hvor vi blandt meget andet fik overblik over de enkelte udvalgs 

sammensætninger og planer. 

Sædvanen tro startede vi mødet med at underskrive referatet fra det seneste bestyrelsesmøde, og fik 

gennemgået de vigtigste økonomiske tal, som alt i alt ser ganske tilfredsstillende ud. På indtægtssiden 

kan vi glæde os over noget højere greenfee indtægter i første del af dette regnskabsår end i samme 

periode i det foregående år.  

Herefter gennemgik vi de enkelte udvalgs sammensætninger og planer for 2018. 

Baneudvalget har haft besøg af banekonsulent Allan Brandt fra Dansk Golf Union, og han kunne 

informere om en del relativt overkommelige ideer til fortsat udvikling af vort baneanlæg. Nu arbejder 

udvalget videre med disse informationer, således der kan opstilles nogle klare mål for, hvordan 

banedriften skal udvikles i 2018. 

Begynderudvalget er stort set på plads, og det er tanken, at der i 2018 foretages en klar arbejds-

fordeling i udvalget, således nogle klarer opgaven vedr. afvikling af onsdagsturneringer og nogle andre 

klarer modtagelse og informationer til nye medlemmer.  

Forretningsudviklingsudvalget arbejder med klubbens visuelle fremtoning, for at vi kan sikre en klar  

ensartethed i det trykte materiale, som udsendes fra klubben. I samme moment vurderes det, om ikke 

det er tiden at se på vor klublogo m.m. 

Juniorudvalget forventer at starte sæsonen med et socialt arrangement for alle vore juniormedlemmer. 

Sponsorudvalget har haft held med at nytegne og opgradere nogle aftaler, og dette arbejde vil blive 

fortsat. En konsekvens af disse aftaler er, at der nu vil være flere forskellige mulige madleverandører  

til klubbens arrangementer. 

Sportsudvalget har i år ansvaret for 4 hold i danmarksturneringen (tre herrehold og et damehold) og 

4 regionshold (et B-hold og et C-hold samt to veteranhold). 

Turneringsudvalget har stort set turneringsplanen for 2018 på plads, og der vil stort set være tale om det  

samme antal turneringer som tidligere år. Planen vil være på hjemmesiden i løbet af kort tid. 

Efter gennemgang af udvalgenes planer m.m. brugte vi noget tid på brainstorming angående oplæg til en ny 

visionsplan 2020 / 2025, og der er rigtig mange gode forslag, som vi nu skal arbejde videre med. Blandt meget  

andet er det et klart ønske at få opgraderet området omkring ankomstområdet – adgangsvejen og p-plads m.m. 

Der vil senere blive informeret yderligere om dette arbejde, og bestyrelsen afholder næste møde den 

21. februar 2018. 

 

På bestyrelsens vegne 
Kristian Hansen – formand                                   


