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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2022 kl. 20:00 på Teams. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

Palle Sick-Børgesen (PSB) 
Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

Svend Clausen (SC) 

Bettina Gravad (BG) 

 

Afbud: 

Kim N. Albertsen (KAN) 

Brian Ziegler (BZ) 
 

 

 

 
       

 

Dagsorden: 
 

 

 
1. Økonomi/indtægter 

 

Kontingent 
NJJ gennemgår indtægter for 2022. Forventer at 2022 kommer til at ligge et par hundrede tusinde over 

2021. 

 

NJJ viser oversigt overpotentialet for ”medlemskapring” (fuldtidsmedlemmer) fra omkringliggende klubber. 
NJJ har talt med Sarah-Cathrine fra DGU om, hvad en kampagne via Funnel First vil koste. Nok et sted 

mellem ca. kr. 40-60.000. Sarah-Cathrine vender tilbage med pris for kampagne. Solveig kender en som 

har tilbudt at lave en kampagne for mellem kr. 10-15.000. NJJ tager kontakt og forhører sig om 
muligheden. De næste par mdr. skal vi nå at hente ca. 60 medlemmer fra de omkringliggende klubber.  

 

Der bliver foreslået forskellige modeller, men der er størst tillid til en Facebook-kampagne kombineret med 
hvervning via egne medlemmer. Det hel skal krydres med Spil-gratis resten af året. 

 

Vi skal have en gruppe frivillige, som er parat til at tage en vagt, hvor vi byder velkommen til interesseret 
og viser rundt. Dette kommer til at ske i oktober og november. 

 

 
NJJ spørger om vi kan ændre kontingentopkrævning til månedsvis, kvartårligt, halvårligt? Vil det gøre en 

forskel? PSB spørger hvad det vil kræve ift. opkrævning på måned basis, kvartårligt, halvårligt. NJJ 

oplyser at det ikke kræver det helt store, da der findes systemer til det.  

JBW hvis vi får succes med medlemstilgang, så kan vi åbne op for flere ting på banen.  
 

NJJ spørger om der skal laves et oplæg med nuværende kontingent for næste år og 

markedsføringskampagne. JWB oplyser at vi ikke beslutter nu om der skal ske en reduktion i kontingentet. 
Vi holder et møde om, hvad kontingentet skal være. SC foreslår en intern kampagne hvor nuværende 

medlemmer kan være med til at skaffe nye medlemmer.  

 
 

Eventuelt 

 
Ny forpagter 

NJJ og PSB har haft møde med evt. ny forpagter (Iben).  

 

Regionsgolf 
Det blev besluttet, at GCH som udgangspunkt refunderer udgifter til prøverunde i forbindelse med kvart-, 

semi- og finaler, for så vidt angår regionsgolf og lignende anerkendte turneringer. Max beløb der 

refunderes pr. runde er kr. 1.500, -. 
 

Klubmesterskab 

JWB oplyser, at klubmesterskabet skal gennemføres selvom der ikke er nok tilmeldte i en række. Alle 
rækker skal gennemføres, så længe der er tilmeldinger. GCH afgør, hvor mange rækker vi vil lave 

mesterskaber i. 
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Scorekort 

NJJ oplyser vi løber tør for scorekort om ca. 1 md. NTG ønsker ikke længere at være sponsor af scorekort. 
Der bliver brugt en del flere scorekort end man regnede med. NJJ og SC foreslår at vi blot printer 

scorekort på et blankt stykke papir. Omkostningen for papiret alene er ca. 1 kr. pr. kort, inklusive 

bukkekant og perforering.  Det blev besluttet, at vi køber 10.000 scorekort med perforering og ser om vi 
kan få en ny sponsor hen over vinteren.  

 

 

   Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 03.10.2022 
 

 

   /Bettina Gravad 

 


