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1. Underskrift af referatet fra sidste møde 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 

2. Nyt fra formanden 
Der er sat nyt glas i drivhus hos naboen efter skaderne fra træningsboldene fra Driving Range.    
Driving Range er nu lukket, og derfor er det vigtigt at huske opsamling af bolde efter PRO træning. 
Alle skal være opmærksom på, at evt. indsamlede bolde fra selve banen løbende bliver gemt af 
vejen, således evt. udslag med disse bolde kan forebygges.                                                             
Fåreindhegningen langs hul 3 er nu blevet forhøjet med ekstra tråd. Dette ser indtil videre ud til at 
have løst problemet med løsgående får på golfbanen og på Resenfeldevej.                                     
 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (status på Søen og Driving Range) 
Aktuelt bestyrelsesopgaveliste blev gennemgået og relevante opgaver blev 
fordelt.                                                                                                                                                      Inge 
holder løbende øje med muligheder for forskellige tilskud.                                                                         
 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Intet at bemærke til restancer. Ingen særlige bemærkninger til økonomi og antal medlemmer. 
Indbetalinger fra sponsorer fungerer jf. plan og budget. 
Det generelle budget er dog belastet af øgede udgifter til bl.a. strøm. 
 

5. Driving Range – Hvad kan vi gøre for at få en Driving Range? 
Alle i klubben savner Driving Range, og bestyrelsen vil gøre alt for at afhjælpe problemet.                                                                                                                                         
Allerførst gennemføres der snarest et dialog-/orienteringsmøde med involverede naboer vedr. 
forholdene omkring Driving Range. Herunder vil klubben bl.a. oplyse om situationen med den 
nødvendige lukning for træning af langt spil, ligesom der vil blive oplyst om foreløbige planer for en 
løsning på både kort og lang sigt.  
Der vil selvfølgelig også blive vurderet på evt. input fra naboerne, men af hensyn til naboerne og 
deres sikkerhed, ses der på nuværende tidspunkt ingen mulighed for igen at åbne for langt spil på 
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den nuværende Driving Range.                                                                                                                                                      
Bestyrelse og baneudvalg vil efterfølgende forsøge at finde en midlertidig løsning, hvor Driving 
Range delvis kan genåbnes, f.eks. med forbedrede muligheder for træning af indspil mv.  
Med henblik på igen at give mulighed for træning i lange slag, forsøger klubben, evt. i samarbejde 
med baneejeren, at finde en løsning hurtigst muligt.  
Desværre må vi nok under alle omstændigheder forudse problemer med at kunne anvende en 
Driving Range i fuldt omfang i resten af 2022. 
 

6. Begynderkurset/Introforløb Evaluering 
Mikael beretter om fin succes med gennemførelse af golfkørekort, herunder ros fra eleverne til 
både den praktiske og teoretiske undervisning.                                                                                          
Der var ligeledes stor tilfredshed med det forudgående introforløb. Dog var der ønske om, at der 
heri også kunne integreres lidt spil på selve banen. 
I alt 10 elever har gennemført kursus og er nu i gang med de obligatoriske kaninmatcher. 
 

7. Filbert Group Match Evaluering 
En rigtig god turnering med meget attraktive præmier og forplejning mv. God stemning og humør 
blandt deltagerne. En stor tak for rigtig god støtte fra de frivillige hjælpere, som var med til at løse 
de mange praktiske opgaver i forbindelse med matchen.  
Der konstateres en mindre nedgang i antal deltagere i forhold til tidligere. Dette tilskrives foreløbig 
tilfældigheder, hvor mange potentielle deltagere var optaget af andre ting. 
Turneringsudvalget prøver at udmelde datoer for de ”store” matcher så tidligt på året som muligt. 
 

8. Container (gammelt bagrum) bag klubhuset foreslås fjernet. 
Det er vedtaget, at den gamle container fjernes senest efter indeværende sæson. 
Aktiviteten beror hos Baneudvalget. 
 

9. P. hus til vores Golfbil – Hvor kan den placeres og hvad gør vi?? 
Baneudvalget forsøger at etablere en løsning med P-hus snarest muligt.  
 

10. Status på skur 2 - John 
Baneudvalget har annulleret planen vedr. etablering af hus/skur på hul 2.  
Klubben forsøger at sælge skuret.  
 

11. Status overbygning af Terrassen - Steen  
OK fra baneejeren vedr. planen for overbygning af terrassen. Han undersøger også selv diverse 
priser, inden projektet fortsættes. 
 

12. Eventuelt. 
Ingen emner.  

13. Næste møde: 
Onsdag den 10. august hos John. 
 

 

Referent: Poul K. Andersen 




