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1. Godkendelse af referatet fra seneste møde: 
Referatet blev godkendt   
 

2. Formanden har ordet 
Formanden takkede for en god generalforsamling, hvor der var stor opbakning til 
bestyrelses planer for fremtiden og godkendelse af byggeriet.  
 

3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 
 
Morten Søgaard fortsætter som baneudvalgsformand. 
Ole Christensen erstatter Claus Stenholt som næstformand i bestyrelsen.  
Bestyrelsen besluttede nogle ændrede procedurer i forbindelse med materialet til 
bestyrelsesmøderne, så det er endeligt klar senest 3 dage før bestyrelsesmødet.  
 

4. Fordeling af udvalg blandt bestyrelsens medlemmer. 
 
Kommunikationsudvalg fjernes og lægges under markedsføringsudvalg 
Baneudvalget og baneservice og natur og miljø ligger sammen og Morten går igennem i alle 
3 udvalg.  
 
Byggeudvalg og Facility udvalget slås sammen. Karsten sætter sig i Facility udvalget. 
Sponsorudvalget – Peter har det primære ansvar for sponsorudvalget. Claus og Peter vil i 
forbindelse med markedsføringsmøderne behandle dette.  
 
Turneringsudvalget og regel og HCP-udvalget. Christel bliver den gennemgående person.  
Husk regionsudvalg. Peter vil ikke på sigt ikke deltage i Regel- og HCP-udvalget.  
 
Shopudvalg ligger under forretningsudvalget. 
Shopudvalget består af Claus Stenholt, Christian Steensen og Peter Juul Hansen  
 
Restaurantudvalget – Emil K, repræsentanter for klub i klub samt Ole Christensen går med i 
det udvalg. 
 
Økonomiudvalg bestående af Mie Madsen samt intern revisor John Barnkop.  
 
Begynderudvalget er hovedorganisation. Banetræningsudvalg og træningsudvalg. Det er 
Ulrik og Emil der skal være primus motor  



 

Side 2 af 3 
 

 
    

5. Priser greenfee 2023 
 
Greenfee sættes op med 50 kroner over hele tiden.  
Peter forsøger at lave ny aftale med Furesø, Københavns. 
 

6. Status på restaurant 
 
Arbejdet med at finde en ny restauratør blev gennemgået af udvalget. Der arbejdes forsat 
på en løsning som udvalget håber, vil være på plads i december måned. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at lokalerne skal have en større renovering og der vil blive 
udarbejdet et forslag til indretning, som præsenteres for bestyrelsen.  
 

7. Bagskabe Lærkeager 
 
Vi har en udfordring med bagskabe. Der er lavet en mail til de medlemmer der står på 
venteliste om de er interesseret i et skab på Lærkeager. Herefter vil bestyrelsen vurdere om 
vi skal nedlægge båsene på Lærkeager, hvis der er stor tilslutning.  
Medlemmerne får en uge til at svarer på forespørgslen. 
 

8. Momspenge 
 
Vi fik 205.000 kroner i momsrefusion som alle er gået til etableringen af terrassen ved 
klubhuset til stor glæde for medlemmerne. 
Der skal i forbindelse med det forventede beløb, som vi får i 2023 findes et projekt eller 
flere, som disse penge kan bruges på. Da bestyrelsen endnu ikke kender forudsætninger 
eller tankerne i den kommende regering, så benyttes rettighed omhu ved at vente med at 
sætte mulige projekter i gang, førend vi ved, at ordningen fortsætter som en del af 
Finansloven. Et muligt projekt kunne være en stor pergola på et stykke af terrassen, hvor der 
vil kunne skærmes for solen.  
 
Et andet alternativ kunne være en større modernisering af restauranten ud over de penge 
der allerede er afsat i budgettet til forbedring af lokalerne.   
 

9. Planlægning af møder for 2023 
 
Møderækken for 2023 er under udarbejdelse og vil kunne ses på hjemmesiden i det nye år. 
 

10. Evt. 
Bestyrelsen blev forevist en ny bestyrelsesportal som erstatning for BoardPlace, som ikke 
fungere optimalt for bestyrelsen. Peter gav en præsentation af denne og det blev besluttet, 
at samarbejdet med BoardPlace afbrydes og der laves aftale med BetterBoard.  
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