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Resume fra bestyrelsesmøde mandag d. 22. feb. 2021 kl. 18:00 virtuelt (JWB-invitation 

benyttes). 

 
 

Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 
Monika Jensen (MJ) 

Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

Svend Clausen (SC) 

Jørgen Kunnerup (JK) 
 

Inviteret: 

Jens Kolding Pedersen (JKP) 
Per Wind (PW) 

 

 
Afbud:   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 174 og referat fra møde nr. 173. 
 

2. Generalforsamling 

a. Afvikling (virtuelt eller fysisk) 

Det blev besluttet, at generalforsamlingen 2021 skal afvikles fysisk med 
mulighed for fremmøde. Da regeringen i denne uge forventes at 

offentliggøre planer for mulig genåbning, enter vi til efter pressemødet 

onsdag den 24. februar med at udsende information om mulig afvikling. 
 

JWB, JK og NJJ aftaler det videre forløb vedrørende info til medlemmer, 

når pressemødet er afviklet. I forbindelse med informationen udsendes 
også regnskabet for 2020 med kommentarer, samt det vedtagne budget 

for 2021. 

 
 

 

3. Fibia og netværksudskiftning 
Fibia er ved at være klar med net kablet, og når vi har linjerne inde i 

krydsfeltet, skal vi have opsagt de gamle TDC-aftaler.  

 

Vi skal have fundet en løsning på netforbindelsen mellem hovedbygning og 
sekretariat.  Det er vigtigt at internet opkobling til restauranten fungerer af 

hensyn til betalingssystemerne.  

 
4. Greenfee priser m.v. 2021 

Diskussion om greenfee prissætning, Golfhæftet og fritspilsordning i 2021  

 
Følgende beslutninger fra mødet er blevet kommunikeret skriftligt til 

sekretariatet: 

 

”Til sekretariatet 

Bestyrelsen i GCH var i aftes samlet for at tilrettelægge 

generalforsamlingen 2021, samt drøfte et par andre ting i klubben. 

Derfor får I denne mail. 

 

1. Generalforsamlingen bliver først afholdt, når der ikke mere er et 

begrænsende forsamlingsforbud. Senest i den kommende uge skal vi 

have udsendt info til alle klubbens medlemmer om varsel for 

generalforsamling, underskrevet regnskab, budget og kommentarer 
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hertil. I får nærmere besked, når vi ved mere om, hvad regeringen 

barsler med i forbindelse med oplukningen i den kommende periode. 

 

2. Vi fastholder i marts måned den nuværende greenfee-pris på kr. 

200. Vi er klar over, at andre klubber går over til sommerpriser fra 1. 

marts, men vi vil have vækst i græsset og lidt bedre greens, før vi 

fjerner rabatten og forlanger fuld pris. 

 

3. Fra 1. april er det planen at overgå til sommerpriser, som imidlertid 

bliver sænket med 30 kroner i forhold til sidste år. Det vil sige, at 

weekend greenfee kommer til at koste kr. 320, og på hverdage bliver 

prisen kr. 270. Dette er indtil videre at betragte som vores 

normalpriser, altså den pris, som gæster med Golfhæftet skal regne ud 

fra. På hjemmesiden vil vi gøre opmærksom på, at de 50% rabat skal 

regnes ud fra normalprisen, og ikke en rabatteret pris i perioder. Vi 

bruger samme formulering som flere andre klubber i denne 

forbindelse. 

 

4. Sekretariatet plejer at tage sig af fritspils aftalerne, og derfor vil vi 

bede jer om at skrive til Sorø Golfklub, at vi ønsker fritspils 

ordningen ændret fra 1. november 2021, således at aftalen herefter 

kun gælder i sommerperioden fra 1. april til 31. oktober. Begrundelsen 

er, at vi ikke i vinterperioden har mulighed for at benytte Sorø på 

samme vilkår, som gælder den modsatte vej (sommergreens hele året). 

 

Det har bevirket, at vi i november og december har haft besøg af rigtig 
mange Sorø-medlemmer, som nu slider rigtig meget på vores bane i 

stedet for deres egen. Alle øvrige fritspils klubber har vi kun aftaler 

med i sommerperioden. 

 

6. Da vi i gennemsnit i sommerperioden 2020 (7 måneder) kun havde 

besøg af én gæstespiller pr. dag, som benyttede sig af de billige priser 

om morgenen og sidst på eftermiddagen, ser vi ingen nævneværdig 

effekt af denne ordning, og vi har p.t. ingen planer om at indføre den 

igen i 2021. 

 
 

5. Eventuelt 

JW har lavet en prototype på et udslagssted, som kan afprøve på 

drivingrangen. 

 
 

 

/Niels Jørgen Jensen  

 


