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DATO: 29. juni 2020 kl. 17.00
MØDEDELTAGERE:

REFERENT:
FRAVÆRENDE:
NÆSTE MØDE:

BESTYRELSESMØDE

Ruth Langlouis (RL)
Mads Bjørn Hansen (MBH)
Flemming Lehnert (FL)
Søren Hansen (SH)
Finn Nøhr (FN)
Ruth Bach Langlouis
Søren Hansen
Den 29. juli 2020 kl. 17.00

DAGSORDEN:
1. Sidste informationer.
Bestyrelsen udsender løbende informationer om afstandsforholdene/forsamlingsantal m.v. til alle vore
interne klubber, således at vi langsomt får mulighed for at samles ved spisematcher m.v.
Vores generalforsamling er fastsat til den 19. august 2020 kl. 19.00 i Ejby hallen. Under normale forhold er
der plads til 1000 siddende personer, så med afstand skulle der være plads nok til det antal, som vi plejer at
være ved vore samlinger. Der vil i god tid blive udsendt nærmere informationer til dagsorden m.v.
2. Regnskab og budgetter
Vi har gennemgået vore regnskabstal for 2020 indtil den 31. maj.
Ad indtægter: Vi mangler nogle kontingentindtægter – forhåbentlig kan vi rekruttere flere i løbet af
sommeren. Der er en stor nedgang i antallet af greenfee indtægter, det kan skyldes den sene
åbning/coronakrisen. Hele årets budget sammenholdt med de første 5 måneders indtægter, mangler vi 1
mio i omsætning.
Ad udgifter: Disse har også bæret præg af den sene oplukning og de restriktioner, som fulgte. Vores største
udgifter er lokaleomk. med bl.a. installation af nyt udsugningssystem, leasing af maskiner samt
renteudgifter, fordi vi har trukket ekstraordinært meget på vores kassekredit.
3. Bestyrelsen.
Det er særdeles vigtigt, at vi fortsætter indsamlingen til vores terrasseprojekt. Dags dato har KUN 72
personer ud af klubbens omkring mindst 600 seniorer indbetalt et beløb. Så vi mangler, at mindst 28
medlemmer indbetaler et beløb på mindst kr. 200 (og gerne meget mere – for deres gives skattefradrag)
for at vi igen i år kan være en velgørende forening!!!!! Man behøver ikke at være medlem i golfklubben
for at indbetale. Terrasse-konto 7316 – 1033060 – se også sidste nyhedsbrev.
Udover det indsamlede beløb – som ikke er særligt stort endnu i år – kan vi søge momsrefusion. Andelen
fastsættes hvert år i november måned, og som det ser ud pt. skulle procentdelen give os omkring kr.
100.000 retur i moms. De penge vil vi meget gerne have –så kom til lommerne – tak.

4. Golfspilleren i centrum
DGU oplyser, at spørgeskemaer bliver udsendt til medlemmer 21/7 og 15/9-2020.
5. Regel- og etiketteudvalg samt handicapudvalg
Ingen bemærkninger.
6. Baneudvalg
Mandag den 13. juli 2020 lukkes banen fra midnat til kl. 12.00. Golfbox er blokeret. Greenkeeperne skal
have tid til ekstra banepleje – greens m.v.
Vores nye vandingsanlæg bliver flittigt brugt. På www.greenkeeper.dk. kan man se et billede af anlægget
sammen med Mads og læse om tørkeperioder på golfbaner.
Vi fortsætter med udslagstid med 10. min. interval.
7. Frivilligt udvalg
Bestyrelsen sætter stor pris på det gode arbejde, som udføres hver onsdag morgen (eller en anden dag).
Der er altid plads til ’en til – både herrer og damer. Tak for hjælpen.
8. Husudvalg og IT—udvalg
Der betales pt. ekstra for rengøring midt på dagen. Vores it- var i sidste uge nede i et par dage, fordi
”nogle” havde gravet et kabel over – til stor gene for sekretariatet m.fl.
Simona har markeret afstandssiddepladser i cafeen – husk at respektere afstanden og brug håndspritten.
Vi er i færd med at udskifte udsugningen på taget og om ca. 2 uger installeres et nyt udsugningsanlæg i
køkkenet.
9. Udvalg for gæste- og baneservice
Der blev afholdt møde i udvalget for de ”nye og gamle tilmeldte” frivillige medlemmer. Weekend datoer er
fordelt henover sommeren, men vi har plads til flere, så vi får dækket sæsonen ind. Måske har nogle
interesse i at køre en aftentur eller to, bare en times tid. Man medtager drikkevarer o.a. fra cafeen og det
giver vore gæster en god service. Tilmeldinger kan fortsat ske til Jan Svendsen tlf. 42461813,
Svendsen.sdn@email.dk
10. Markedsføringsudvalg
Der har været facebook opslag om Golfens dag og brochure blev omdelt via rekrutteringsudvalget. DGU
havde foranledige leads kampagne med opringning til interesserede. Der var også annonce i Sjællandske
mediers sommertillæg.
Vi havde besøg af omkring 45 gæster. Heraf meldte 4 personer sig ind som trin 1 medlemmer og 12 tog et
prøvemedlemsskab indtil udgangen af august måned.
Vi har forlænget vores annonce i Køge Kommunes velkomstbrochure til nye indflyttere 2020/20021.
Vi vil lave et ferietilbud for juli måned med greenfee til kr. 200 alle hverdage. Annonce i facebook.

Company Days.
Vi har ikke haft nogle endnu i år – muligvis pga Coronaen. Nu skriver Kaaber ud til de firmaer, som plejer at
komme hos os. Er der blandt vore medlemmer nogle, som via eget firma eller arbejdspladsen, som kunne
tænke sig at få en ”oplevelsesdag” på banen, så kontakt os. Vi arrangerer oplevelser både for golfere og
ikke-golfere.
11. Sponsorudvalg
Vi har mistet mange penge på sponsorer, som ikke har fornyet deres sponsorater. I næsten hvert
bestyrelsesreferat har vi efterlyst medlemmer, som vil tage del i denne opgave – desværre uden resultat. Vi
skal også have slettet deres markeringsmærkerne på tee stederne, så alle kan se, hvem der er tilbage.
12. Sportsudvalg
Der har været afholdt ”træning” med flere skoleklasser via John Jacobsen, og vi har igen i år sommersjov
med Malene Kjærsgaard for kommunens skolebørn. Det har været dejligt at se glade børn på vores bane.
13. Begynderudvalg
Begynderudvalget har - ifølge formand Per Drejbøl - meget travlt. Til spisematchen den 29. juni var der 54
deltagere, heriblandt også nogle af de helt nye. Vi har sørget for ekstra træningstimer til de nye spillere.
14. Klubberne i klubben
Nogle interne hulspilskonkurrencer er aflyst, fordi det er vanskeligt at få tid i vores meget optagne golfbox.
Vi vil meget anbefale vore medlemmer at besøge vore fritspilsklubber – vi kan i golfbox se, at de ofte er
gæster hos os – så tag en tur til Sorø, Ishøj eller Næstved.
Alle spisematcher er ikke kommet i gang endnu, måske giver udmeldingen om sammenkomster et bud
efter 8. juli.
15. Administration.
Sekretariatet holder ferielukket i uge 27, 28 og 29. Vi besvarer mails og så vidt det er muligt
telefonforespørgsler i tidsrummet 10 til 14 alle hverdage. Har du et akut problem, må du gerne ringe til
Ruth eller Flemming.
Vores greenkeeper Morten er langtidssygemeldt, han skal have et nyt knæ!
Vi har i en måneds tid forsøgt at finde en afløser – det er svært for der er ingen ledige. Men nu har Mads
fundet en hjælper – han hedder Peter Christiansen og er ansat her indtil udgangen af oktober 2020.
BUGGIES: Kan kun bestilles via Golfbox!!!
Endnu engang: Bestil din tid i Golfbox! Der var et mindre pænt sammenstød mellem vore medlemmer og
begyndere på bagni mandag den 29. juni. Når man bestiller tid på den sidste mandag i hver måned, får
man følgende oplysning i golfbox: ” Begyndere spiller gunstart på bagni fra kl. 17. Spillere som skulle
befinde sig på bagni, tages der hensyn til, men vis også hensyn overfor begynderne”.

16. Diverse
Benyttelse af træningsområderne: Ved udslag på driving range skal man være meget opmærksom på, at
afstanden holdes på måtterne. Og i særdeleshed hvis man træner sammen med en venstrehåndet
golfspiller. Vi har desværre haft et uheld, hvor man kom til at ”krydse driver”, således at den ene gik i
stykker. Og flyt ikke rundt på måtterne. Udgangspunktet er, at de er opstillet med den anbefalede afstand.

17. Næste møde afholdes den 29. juli 2020. – Bestyrelsen.

