
 

 

Referat af GAF bestyrelsesmøde onsdag den 14. januar 2015 kl. 10.00. 

Sted: 

Fredericia Golf Club. 

Til stede: 

Kjeld Rasmussen (KR), Martin Libak (ML), Esben Mikkelsen (EM), Maria Kallesø (MK), Peter Rønne (PR) og 

Holger Westman (HW) 

Fraværende: 

Ingen 

Referent:  

Holger Westman (HW) 

1. Orientering fra Formanden 
2. Orientering fra Manager 
3. Sagsbehandling 

a. Udkast til revideret Missionsformulering v/Peter. 
b. Comwell Hotelaftale v/Holger 
c. Korrektur på markedsføringsmateriale 
d. Beslutning om hvad er med i GAF Plus/Basis 
e. Beslutning om procedure ifbm fakturering af kontingent 
f. Nyt voucherkoncept fra Søren Svendsen 

4. Økonomisk status v/Holger eller Martin 
5. Status på projekter 

a. Benchmarking v/Kjeld 
b. Netværksgruppemøder v/Holger 
c. Svenske Golfrestauranter v/Peter ell. Holger 

6. Eventuelt 
 

AD1 

KR bød velkommen. KR har talt med DGU og aftalt at lave et arrangement i Himmerland som sidste år 

under Made in DK. Bestyrelsen godkendte dette. 

KR har modtaget mail fra et medlem omkring Golfbox og priser. Bestyrelsen har løftet problemstillingen 

overfor GolfBox, og var enige om, at GAF  ikke kan blande sig i priserne fra GolfBox yderligere. Det må være 

op til klubberne selv om de vil deltage eller ej. Det kan være at GAF vil lave best practice kurser i GolfBox 

fremadrettet. KR informerer medlemmet. 



 

AD2 

HW fremlagde forslag fra Brundtland Golfcenter omkring samarbejde med visit Denmark omkring 

markedsføring overfor udenlandske turister. Hvis flere eller alle klubber går sammen kunne man lave 

samlet markedsføring, og Visit Denmark vil muligvis støtte med samme beløb som GAF. Bestyrelsen mener 

ikke at det er muligt, da klubberne  er meget forskellige, og agerer forskelligt i markedet. HW informerer 

Brundtland Golfcenter. 

HW fremlagde ny aftale med IBA omkring gratis Webinarer for GAF’ere. GAF vil få egen hjemmeside under 

IBA, og den skulle være klar til launch snarest. HW vender tilbage så snart den er klar.  

HW fremlagde forslag om trivselskonference sammen med DGU, PGA og DGA. Forslaget udspringer, af et 

fællesmøde, hvor GAF blev foreholdt at der var trivselsproblemer blandt de ansatte i DGA og PGA. Nogle af 

deres medlemmer føler sig klemt mellem manageren og bestyrelsen osv. Forslaget er 2 møder: et Vest og 

et Øst. Bestyrelsen mener ikke at det er en god idé at mødes alle medlemmer af alle grupperne på 

nuværende tidspunkt. 

KR foreslog at GAF skulle invitere DGA og PGAs bestyrelser til vores årskonference, og at GAF vil deltage i de 

andres konferencer. På disse møder kan trivsel tages op som emne, og der vil være repræsentanter for de 

andres bestyrelser til stede. Det blev besluttet at HW aflyser mødet den 26/1, og foreslår ovenstående 

forslag i stedet. 

AD 3a 

PR fremlagde ordlyd til ny missions tekst. Den godkendte tekst er: GAF styrker kompetencerne hos det 

administrative personale, og skaber dermed merværdi for golfklubben. Maria sørger for at rette 

hjemmesiden. 

AD 3b 

HW fremlagde forslag til ny aftale med Comwell-kæden. 

KR undersøger med sin kontakt fra hotelbranchen om priserne er ok? Prisen kommer uanset forhandlinger 

til at være højere end sidste år, da Comwell ligger på et generelt højere niveau. 

AD 3c 

KR fremlagde markedsføringsmateriale. 

Der var enighed om at det generelt var rigtig godt. Det blev besluttet at lave formatet om til en fortløbende 

A4 PDF, som kan sendes rundt og printes ud nemt. AD 3d 

Det blev besluttet at fakturere alle medlemmer som GAF plus, men samtidig meddele medlemmerne om de 

ekstra fordele de får med GAF plus, som billetter til Made in DK og medlemskab af CMAE, samt at der er 



 

flere fordele undervejs. HW og ML udsender tekst og opkrævninger, så snart sidste information fra blandt 

andet Made in DK er på plads. 

AD 3e 

HW fremlagde oplæg  omkring et nyt greenfee rabat koncept. Generelt er bestyrelsen imod rabataftaler på 

greenfee, men da det nu er de gældendemarkedsvilkår, så vil bestyrelsen gerne gå ind og lave en aftale 

med Voucher.dk. Det er et bedre produkt end alternativerne, da klubben selv kan bestemme rabatsatsen, 

og da overskuddet i større grad går retur til klubberne. AD 4 

ML fremlagde tallene år til dato. Der er stadig ikke den store udvikling, da kontingent og sponsorater ikke er 

faktureret endnu. Der var små kommentarer, men tallene er godkendt. Debitorsiden er der godt styr på – 

der er rykket for de sidste beløb 13. januar.. 

AD 5a 

KR fremlagde nyt oplæg til ny benchmarking undersøgelse som kommer til at hedde ”Klub Indeks 2014” 

Den har tidligere taget meget lang tid at udfylde og derfor var der kun 11 klubber som har indtastet data – 

det bliver der lavet om på nu! KR har afstemt med DGU og blevet enige om detaljer og spørgsmål. 

Bestyrelsen er enig i at det skal holdes simpelt og med få skarpe spørgsmål. KR arbejder videre og vender 

tilbage til bestyrelsen. 

AD 5b 

HW fremlagde antal deltagere til de kommende netværksmøder. Konceptet blev diskuteret bordet rundt. 

Det blev besluttet at vi evaluerer på hele konceptet og gruppesammensætning efter 1. runde er afholdt. 

Netværksmøderne skal styres professioneltaf GAF. 

AD 5c 

HW fremlagde mail fra Patrick fra Svenske Golfrestauranter.Det er aftalt atKR og HW mødes med Patrick i 

San Antonio, dor at få de sidste detaljer på plads inden der kan tages stilling om et samarbejde. 

AD 6 

PR rejste spørgsmål til dokumentet om rejselegat, som KR havde sendt ud til bestyrelsen. Interessen fra 

sponsorerne har ikke været til stede. Det blev aftalt at vi dropper rejselegatet den kommende tid, og vil se 

på det igen senere. 

Mødet afsluttet kl. 14.00. 


