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Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2021 

Dato:  Onsdag, den 16. juni 2021 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Thomas Belling (TB) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Johny Fuchs (JF) 

Thomas Pedersen (TP) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Erik Westergaard (EW) 

Stine Kiel Larsson (SKL) 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning 

• Bemærkninger/tilføjelser til mødets dagsorden 

• Godkendelse af referat 7-2020 afholdt den 27. november 2020 

 

FKC bød velkommen. En særlig velkomst til Erik Westergaard, som overtager Bruno 

Lundgård Hansens formandskab i begynderudvalget.  

FKC takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres ageren under den verserende Covid-19-

pandemi. Den nationale nedlukning de seneste måneder har forhindret bestyrelsen i at 

mødes fysisk. Mødet var således det første fysiske bestyrelsesmøde siden november 2020. 

  

Der var ingen tilføjelser til mødets dagsorden og ingen kommentarer til referat fra møde 7-

2020, som kan læses på hjemmesiden. 

 

Herefter overgik FKC til mødets egentlige forløb. 

 

Ad pkt. 2 Økonomi fra 2020 til nu og fremadrettet – se bla. punkt 2 i seneste referat.  

• Orientering i 2020 regnskabet og drøftelse af nødvendige tiltag og tidligere 

aftaler v/BF. 

• Budget 2021 og drøftelse af nødvendige tiltag v/BF. 

• Klubbens medlemstal pr. 1. juni. 

• Aktuel økonomisk oversigt – herunder evt. yderligere forventninger og 

muligheder for 2021. 

• Evt. andre emner til/fra kassereren. 
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Økonomi 

Driftsregnskabet for 2020 er afsluttet med et overskud på kr. 27.635,36 svarende til 0,48% 

af den samlede omsætning. 

Covid-19 har medført store afvigelser fra budgettet. 

2020 viste øgede kontingentindtægter pga. tilgangen af nye medlemmer samt øgede 

indtægter på greenfee. Samtidig var der et fald i udgifter pga. reduktion i antallet af 

turneringer samt mindre mødeaktivitet.  

 

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 

• Kontingentindtægterne er kr. 205.000 større end budgetteret. 

• Greenfeeindtægterne er kr. 235.000 større end budgetteret. 

• Kommunale tilskud. Ud over §79-tilskud og medlemstilskud, indeholder posten 

tilskud til buggy på kr. 35.000 og tilskud til at udvikle samarbejdet med 

patientforeninger på kr. 10.000. 

• Færre udgifter på personalesiden, idet der er modtaget væsentlige tilskud til 

elevlønninger i form af dækning af lønudgifter på mellem 75-90% samt tilskud til 

kurser.  

 

Udvalgsbudgetterne er ikke anvendt fuldt ud. Overvejende på grund af begrænset 

mulighed for deltagelse i turneringer.  

 

Betalingen til Greve Golfbane er kr. 220.000 større end forventet pga. de forøgede 

indtægter. 

 

Der er gennemført ekstraordinære forbedringer af bane og faciliteter for kr. 286.000. 

 

I regnskabet er der forudsat, at der henlægges yderligere kr. 287.000 til fortsat 

baneudvikling. 

 

Det er glædeligt at se, at der kun er relativt ubetydelige restancer. Med udgangen af 2020 

var der en samlet restance på ca. kr. 7.000. Med udgangen af januar 2021 var der en 

samlet restance på kr. 100.000 vedrørende kontingenter for 2021. Den samlede restance 

var på samme tidspunkt i 2020 ca. kr. 40.000 større.  

 
Greve Kommune skal modtage klubbens regnskab inden 1. juli.  

Ud over klubbens almindelige regnskab er der udarbejdet et regnskab, der alene redegør 

for årets kommunale tilskud. Dette regnskab skal være offentlig tilgængeligt. Begge 

regnskaber tilsendes kommunen  

 

Regnskabet underskrives under forudsætning af at det godkendes af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 3 Drøftelse af indsatser og aktuelle emner fra 2020 til nu ved oplæg fra bestyrelse- og 

FU medlemmer samt golfmanager. 

 

Bane- og Miljøudvalget – v/Ole Kahlen 

Baneudvalget består uændret af Axel Krag, Søren Christensen, Jan Hemmingsen, Stine 

Kiel Larsson og Ole Kahlen. Der har indtil videre kun været minimale omkostninger. 

 

Baneservice har været i gang siden januar 2021 og fra 1. juni med flere deltagere. Der har 

meldt sig 7 deltagere ud af de 15, som var interesseret jf. Golfspilleren i Centrum. To fra 

tidligere år fortsætter og holdet er således på 10 frivillige. De modtager vejledning af en 

mentor på de første vagtdage, som de selv vælger på en doodle-kalender. Der er planlagt 

27 dage med baneservice indtil medio oktober. 
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Banevedligeholdelsen i foråret og gennem sommeren udføres på instruktion fra 

chefgreenkeeperen, der følger plejeplanen og tilpasses forholdene.  

 

De våde greenbunkers på 2. og 3. hul har fået nyt drænrør til afløb i grøften. De opgravede 

områder er blevet fræset af anlægsgartner og er tilsået af greenkeeperne med relevant 

græsblanding. Alle øvrige bunkers på golfbanen får rodet godt op i sandet og i større 

dybde end de sædvanlige 4 cm med bunkerriven. 

 

Øvrige banearbejder, der foreslås gennemført i dette kalenderår: 

• 4. tee, vådt område mellem gul og rød, samt mudret bro over grøften (dræn, 

jordpålæg og rullegræs). 

• 18. green, genopretning af sti til p-plad 

• 8. og 16. tee, opretning af røde tee-steder (rullegræs og anlægsgartner) 

• 13. fairway, dræn af to bunkers med problemer i regnvejr 

• Grødeskæring i tre søer. (Gennemført 1. juni af eksternt firma fra Ribe) 

• Topbeskæring af  træer ved terrassen og omkring 9. green. (Gennemført 15. juni af 

eksternt firma) 

• Nyt bunkersand til udvalgte steder. Forsøgsprojekt på 18. fairway i højre. 

• Søen 9. green, mere vand. Oprensning og tætning af bunden. 

• Ny puttinggreen, 600 kvm på ”Ladegrunden”. Udføres af greenkeepere i 

vinterhalvåret 2021/2022. 

 

Indspilsområdet har fået nye boldrør af en bedre kvalitet, dog lidt modificeret. Lynlåsen 

ødelægges og bunden af boldrøret ødelægger boldene. Der er ophængt 10 boldrør, - og er 

der behov for flere? Systemet kræver 300 bolde, og som bliver samlet op hver gang. 

Driving Range får nye targets. De hvide mål med store tal er nedtaget og erstattes af 

green-flagstænger i to rækker og med flag i oversize (afstandsmarkering hvid, gul, rød og 

blå). 

 

Turneringsudvalget – v/Jeppe Dohn 

JD orienterede kort om forløbet af 2020 i turneringsudvalget, idet stort set alle de afholdte 

turneringer måtte afholdes med løbende start pga. Covid-19. Dette krævede et væsentligt 

større antal af frivillige hænder og et stort arbejde for køkkenet.  

 

2021 startede med åbningsturnering mandag, den 5. april, som måtte afblæses pga. 

sne/hagl. Åbningsturneringen blev senere gennemført den 15. maj.  

Udvalget har måttet aflyse enkelte planlagte turneringer.  

Pink Cup blev i år arrangeret af dameklubben.  

Midsommerscramble afholdes fredag, den 25. juni med gunstart.  

Ligeledes afholdes Golfhæftet Trophy fredag, den 2. juli med gunstart og Greve Links 

Open Championship (med ekstra lang bane) afvikles med løbende start.   

Udvalget havde første fysiske møde den 27. maj 2021.  

 

Linksugen har ved mødets afholdelse 480 tilmeldte. Turneringsgebyret er sat op til kr. 75.  

 

Regel- og Handicapudvalget – v/Johny Fuchs 

Udvalget havde forelagt et forslag til ændring af teksten om handicapregulering på 

hjemmesiden. JF foreslog, at der linkes til DGU’s hjemmeside, hvor det nye 

handicapsystem er forklaret i detaljer. Der var et ønske om at der laves en overskuelig 

tekst uden links.  
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Regelaftener: JF/SKL laver ti forslag til emner, der kunne ønskes behandlet ved en regel-

/klubaften. Der udsendes et googlespørgeskema for at afklare, hvad medlemmerne ønsker 

behandlet.  

 

TB spurgte, om der kunne laves nogle særarrangementer for juniorerne. JF bekræftede.  

 

JF nævnte kort, at udvalget p.t. arbejder med en enkelt sag om handicapregulering.    

 

Eliteudvalget – v/Thomas Pedersen 

2020-sæsonen gik forrygende godt og 2021 sæsonen er kommet i gang.  

Der var fin tilslutning til årets første Danmarksturneringsweekend. Alle hold kunne uden 

problemer stille hold.  

Spillemæssigt fik holdene kun fem point ud af 22 mulige i den første weekend.  

Anden Danmarksturneringsweekend afvikles i weekenden 19./20. juni. Der er en del afbud 

til herreholdene.  

 

Der er i 2021 kommet mange nye og yngre spillere, som vi prøver at indrullere i truppen.  

 

Udvalget har ikke mødtes fysisk, meget kommunikation er foregået online og information 

til spillerne via SoMe.  

 

2. holdet er kommet i pulje med Bornholm. Det er vi på forhånd ikke herre over. Denne 

tur har kostet en del af udvalgets budget.  

 

Datoerne for Danmarksturneringen 2022 er netop meldt ud fra DGU. 

 

Ungdomsudvalget – v/Thomas Belling 

Nye medlemmer 

Der er kommet mange nye juniorer og grevlinge. Samtidig er de fleste faste spillere fra 

sidste sæson fortsat medlemmer og deltager i junioraktiviteterne. Til forskel fra tidligere, 

så er der forholdsvis mange nye spillere på +14 år.  

 

Junior-/begyndertræner kursus 

Ungdomsudvalget er ofte til stede, når der er træning, da man enten er forælder, eller har 

ansvaret for Grevlingetræning, som tilfældet er med Frederik Kramer. I midten af maj var 

tre af Ungdomsudvalgets medlemmer derfor på DGU’s junior-/begyndertræneruddannelse. 

Alle var meget begejstrede for kurset og har fået meget inspiration, vigtige retningslinjer 

og nogle rigtig gode øvelser med hjem.  

 

Træning 

Grevlingene træner ca. 45 minutter om onsdagen. Det er en passende tidsramme for de 

mindste, som godt kan begynde at miste fokus til sidst. Der køres meget med nogle faste 

øvelser, så børnene som oftest kender øvelserne på forhånd og ved, hvad de skal gøre. 

Men der sørges for det meste også for, at de prøver noget nyt. 

 

Juniorgruppen er om onsdagen, indtil videre, delt op i to hold af ca. en times varighed. 

Afhængigt af hvor mange, der er kommet til træning, så har hele holdet enten været hos 

Axel, eller den ene halvdel af holdet har været hos Axel og den anden halvdel har lavet en 

øvelse eller en lille konkurrence, styret af en hjælpetræner. Meget snart vil udvalget ændre 

på dette, så der kun er ét hold. men dette hold træner så i to timer. Træningen vil være 

stationstræning, hvor Axel laver teknisk træning med en gruppe og de andre 1-3 grupper 

er hos en hjælpetræner, hvor der laves nogle øvelser/konkurrencer med knap så meget 
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teknisk assistance. Hvor gruppe roterer imellem de forskellige stationer efter en aftalt 

periode. 

Om søndagen er der en times træning for juniorgruppen og efterfølgende kan juniorer med 

banetilladelse og som har booket tid i den forhåndsreserverede tid, spille en runde på stor 

bane.  

 

Indsamling – Road to Himmerland 

Ifm. Road to Himmerland ”Tættest på pinden” konkurrencen i uge 20, blev der også lavet 

en indsamling til fordel for juniorerne. Medlemmer af Greve Golfklub donerede kr. 4.850 

hvilket Torben Sparsø/TBS Holding doblede op, så indsamlingen endte på i alt kr. 9.700. 

Juniorerne og ungdomsudvalget er yderst taknemmelige for de generøse bidrag. Det er 

ikke fastlagt endnu, hvad pengene skal bruges til, men det vil være til fordel for alle Greve 

Golfklubs klubaktive juniorer/grevlinge. 

Inge, Jeppe, sekretariatet og greenkeeperne skal have en stor tak for hjælpen med det 

praktiske, PR mm. 

Ifm. indsamlingen blev juniorernes forældre spurgt, om de kunne hjælpe med nogle 

småopgaver og evt. også være med til at promovere indsamlingen ude på hul 8. Dette var 

der ikke umiddelbart nogle, der havde mulighed for/interesse i. Ungdomsudvalget vil have 

dette med i overvejelserne, hvis der fremover skulle komme muligheder, hvor 

forældreinvolvering er nødvendig. 

 

Deltagelse i klubturneringer 

Juniorerne er ved at være lidt mere aktive i klubbens turneringer. Ifm. Pink Cup deltog fire 

juniorer i D-rækken hvor de tog 1x10. plads, 2x14. plads og 1x21. plads. 

 

D-Tour 

D-Tour er godt i gang og ud af de i alt seks afdelinger er tre nu er afviklet. I alt ni juniorer 

og en ungdomsspiller deltager indtil videre, og flere af spillerne har opnået topplaceringer.   

 

Træffællesskaberne 

I år er der kommet gang i træffællesskaberne. Første træf var i Ledreborg, hvor fire glade 

Greve juniorer deltog. Næste træf er 27. juni i Køge, hvor forhåbentlig endnu flere spillere 

(som ikke allerede deltager i D-Tour) vil være med. 

Den 12. september er det planlagt, at Greve Golfklub skal være vært for klubberne i 

træffællesskabet (syv andre nærliggende klubber). Deltagelse i træffællesskaberne er som 

udgangspunkt gratis. 

 

Sjov Sommergolf 

Ifm. Greve kommunes sommerferietilbud til børn og unge under 18 år, tilbyder Greve 

Golfklub, at de kan få en introduktion til golfspillet. I år kan man tilmelde sig en dag i 

hhv. uge 26, uge 27 og i uge 31. Axel står undervisningen med hjælp fra hjælpetrænere.  

Det er planlagt at der ifm. arrangementet skal uddeles DGU Sjov Sommergolf goodiebags 

indeholdende bla. golfbolde, cap mm.  

 

Økonomi 

Økonomien for ungdommen ser fornuftig ud. En stor post i regnskabet er dog 

deltagergebyret til D-Tour. Inden næste sæson skal der tages stilling til, hvor meget der 

tilbydes, til hvem og hvordan, da der ellers kan være en risiko for at en endnu større del af 

ungdommens midler går til D-Tour deltagergebyret. Som mulige løsninger kan f.eks. 

nævnes en forhøjelse i juniorkontingentet eller delvis egenbetaling af D-Tour 

deltagergebyr. 
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Begynderudvalget – v/Erik Westergaard 

EW redegjorde for begynderudvalgets arbejde. BLH valgte at trække sig fra udvalgets 

arbejde pga. arbejde. Desuden havde ét andet medlem valgt at trække sig.  

Udvalget har fået et par nye medlemmer og desuden deltager Pernille Satsman-Nørhede i 

udvalgets møder.  

Karin Viftrup står for begyndertræningen og der er ca. 16-17 begyndertrænere tilknyttet 

udvalget. Det er dog typisk Tordenskjolds soldater, der varetager begyndertræningen og 

udvalget søger derfor nye hjælpetrænere. Disse vil gennemgå et kursus hos Axel.  

 

Klubben har p.t. ca. 100 prøvemedlemmer.  

 

De Vilde Kaniner spiller om mandagen og der er ca. 30-40 spillere tilmeldt hver mandag, 

heraf 8-10, der skal til baneprøve. 

Gert Frederik står for kaninturneringerne.  

 

Tidligere var det muligt at tildele spillerne et fiktivt hcp, når de skulle til baneprøve. 

Damerne fik således 61 og herrerne 63. Dette er ikke længere muligt, så alle spiller nu ud 

fra hcp. 54 og fra sort tee. For at består, skal på opnå 16 point på 9 huller. 

 

Der er planlagt seks kurser med regelgennemgang med udgangspunkt i DGU’s materiale. 

Regelgennemgangen gennemføres med en times indendørs undervisning og derefter 

undervisning ”on location” altså på banen.  

 

EW spurgte til reglen om at droppe en bold med to strafslag ved mistet bold. Bestyrelsen 

var enige i, at begynderudvalget kan benytte denne regel i deres kaninturneringer på 

forsøgsbasis for at optimere flowet. Forsøget evalueres ved næste bestyrelsesmøde for en 

drøftelse om reglen skal indføres generelt.  

 

Generelt oplever Greve en høj rate af prøvemedlemmer, der efterfølgende tegner et 

medlemskab. Begynderne er desuden generelt glade for at komme i klubben. 

 

Golfspilleren i Centrum – v/Søren Leander Nielsen 

SLN fremlagde de seneste resultater af udsendelsen fra Golfspilleren i Centrum. 

Undersøgelser er delt op i gæster og medlemmer. På gæstesiden havde 142 svaret. 

Ambassadørscoren (altså andelen af personer, der ville anbefale Greve Golfklub) var +19 

(til sammenligning var den -7 på samme tid i 2020) Topscorer er mad og drikke / 

åbningstider / betjening.  

Dårligste score får: greens og træningsfaciliteter.  

På medlemssiden havde 125 medlemmer svaret. Punkterne viste sig overvejende at være 

de samme. Der efterspørges mål på drivingrange. Der er ros til ledelsen, restauranten og 

sekretariatet.  

De Frivilliges Turnering er under planlægning til gennemførelse den 5. september. 

Turneringen er lagt i klubbens budget og alle formænd for klubber-i-klubben samt 

udvalgsformænd er blevet bedt om at indsende navne på frivillige, der skal inviteres til 

turneringen. 

 

SLN spurgte til arbejdet med børneattester. 

SKL: medmindre andet bestemmes, fornyr vi børneattester hvert 3. år.  

 

PR- og kommunikation – v/Inge Larsen 

Golfens Dag forløb fint med stor hjælp fra både frivillige og ansatte. 

Der er skrevet artikler om Banens Dag, Greve Masters og den seneste indsamling i 

forbindelse med Road to Made in Himmerland.  
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IL hører gerne om emner, der kunne være interessante at skrive om. Bla. træffællesskaber 

i Greve den 12. september.  

 

Sekretariat m.m. – v/Stine Kiel Larsson 

Sekretariatet er bemandet med Pernille, Stine og Susanne, hvis tid er øget en smule i 

forbindelse med at sekretariatet har overtaget nogle opgaver fra BF, bla. kontering. 

 

Generelt kan den øgede belægning af banen mærkes i sekretariatet, som nu er fast 

bemandet om søndagen i tidsrummet 10 – 13. 

Hen over vinteren har der været fokus på at shine lidt op. Der er bla. blevet malet. Der er 

fokus på at holde terrasseområdet samt modtagelsesområdet pænt. Et par vinduer er blevet 

skiftet. 

 

Hen over sommeren etableres der en boldgrav ved ”gavlen” af træningsskuret. MI Support 

har sponsoreret yderligere 20.000 bolde udover de 9.000, vi har i maskinen for nuværende.  

 

Etablering af simulatorhus gik lidt i stå, da de oprindelige planer gik 30 meter uden for 

byggefeltet. I stedet tages den midterste bygning i anvendelse med indgang fra 

buggyoverdækningen. Bygningen bliver 9 meter lang og 5 meter bred. Arbejdet med at 

isolere er i gang.  

Budgettet for denne løsning er ca. 400.000 – 450.000 kr. (i forhold til 700.000 for den 

oprindelige løsning) Bygningen samt prisstruktur forventes at være færdigt 1. september.  

 

Greenfeepriser: der er flere knapper, vi kan skrue på, for at priserne går lidt op. Det 

overvejes. 

 

Der er indhentet tilbud på vejbelægning. Dog kræves der en tilladelse, før arbejdet kan gå i 

gang. 

 

Der tages ikke imod selskaber i restauranten i højsæsonen. Restauranten forbeholdes 

spillerne.  

 

Ad pkt. 4 Spørgsmål til udsendte sekretariatsmødereferater fra 2020 til nu samt seneste FU 

referat nr. 1-2021. 

Der var ingen spørgsmål til referaterne til de ugentlige sekretariatsmøder. Referatet fra FU 

1-2021 ligger på hjemmesiden og der var heller ingen spørgsmål hertil.  

 

Ad pkt. 5 Banebelægning, medlemskategorier, ventelister. 

Flere bestyrelsesmedlemmer hører, at medlemmerne klager over at de ikke kan booke 

tider. Ofte er indtrykket, at det er vintermedlemmerne, der optagerne tiderne (i 

vintersæsonen) 

 

Med udgangspunkt i en præsentation af banens belægning/medlemskategorier m.m. 

drøftede bestyrelsen, hvilke redskaber, vi kan tage i brug for at optimere banens brug.  

 

• Står indtægterne for vintermedlemskaberne mål med denne kategoris brug af 

banen? 

• Kan vi bearbejde medlemmerne til en mere optimal banebooking/baneflow? 

• Kan vi ommøblere boldene? 

• Kan vi appellere til ”golfboxetikette” (ikke at tilmelde ”dummyspiller” på sin bold, 

ikke at booke flere tider, end man reelt skal bruge og i øvrigt huske af afmelde sig 

reserverede tider, hvis de ikke bruges og huske at det er ok at spillere med 

”fremmede” osv.) 
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• Optimere flow på banen bla. ved at opfordre flere mandlige spillere med lidt højere 

hcp. til at spille fra rød. 

• Kan vi opdele banen i 2 x 9 huller, så det er muligt kun at booke 9 huller.  

  

Det blev besluttet, at vi ikke længere tilbyder medlemskategorien Vintermedlemskaber 

allerede fra den kommende sæson. SKL/IL ser på at få denne beslutning meldt ud i et 

kommende nummer af KlubNyt samt på SoMe. 

Herudover blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvilke yderligere tiltag, vi 

kan sætte i gang for at optimere banens brug. Gruppen består af Erik Westergaard, Jeppe 

Dohn, Stine Kiel Larsson og Inge Larsen. Materialet skal være klar til senest medio 

september. 

Yderligere blev SKL og JD ansvarlige for kommunikationen med Golfbox vedr. 

ønsker/krav til golfbox-systemet.  
 

Ad pkt. 6 Forslag til regler og rettigheder ved tidsbestilling. 

Der var enighed om at anvende SKL’s forslag til regler og rettigheder ved tidsbestilling 

med enkelte tilføjelser/rettelser. Bestyrelsens holdning til at vinke igennem blev drøftet og 

der var enighed om, at der lukkes igennem, når der er frit foran. Ligeledes blev der ændret 

lidt på handicapgrænserne for en 4-bold, så de differentierer weekend/hverdag.  

Materialet lægges på hjemmesiden, når det er færdigt. 

 

Ad pkt. 7 Udskiftning af HCP beskrivelserne på hjemmesiden. 

JF fremsender nyt forslag til beskrivelserne på hjemmesiden. 

 

Ad pkt. 8 Bestyrelsens og de pågældende udvalgs holdninger til en praktisk strukturændring 

med henblik på at styrke klubbens administration og arbejde med short game, 

Regionsgolf og patientforeningsområdet. 

De tre områder, der arbejder via koordinatorer/sekretariatet med særlige relationer til FU 

foreslås organisatorisk og økonomisk henført under ét af de faste udvalg ligesom klubbens 

øvrige indsatsområder, foreslås samarbejdet i eliteudvalget (regionsgolf), 

turneringsudvalget (short game) og begynderudvalget (patientforeningsarbejdet) 

De berørte formænd accepterede at lade de tre områder indgå i deres respektive udvalg.  

 

Ad pkt. 9 Drøftelse af tidsplan og muligheder for afvikling af ordinær generalforsamling 2021.  

Generalforsamling søges gennemfør i første halvdel af september med tilmelding. 

 

Ad pkt. 10 Mødekalender: 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10 

FU møde nr. 2-2021 torsdag, den 1. juli 2021  

SU og Driftsudvalgsmøde 1-2021 søges afviklet i juli kvartal 

Evt. ”fyraftens”-bestyrelsesmøde efter nærmere aftale – jf. tidligere beslutning om 

baneudvidelse eller andet nødvendigt emne 

Bestyrelsesmøde nr. 2- 2021 onsdag, den 15. september 2021 

Bestyrelsesmøde nr. 3-2021 fredag, den 26. november (juleafslutning) 

 

Ad pkt. 11 Mødets afslutning 

Mødet sluttede 21.45 

 

 

For referatet 

Inge Larsen  

23.06.2021 


