
 
 

Åbent referat af GAF bestyrelsesmøde onsdag den 9. december 2015 kl. 10.00. 

Sted: 

Fredericia Golf Club. 

 

Til stede: 

Kjeld Rasmussen (KR), Maria Kallesø (MK), Peter Rønne (PR), Ketty Ottosen (KO), 

Anders Møller (AM) og Holger Westman (HW) 

 

Fraværende: 

Ingen 

 

Referent:  

Holger Westman (HW) 

 
Dagsorden: 

 

1. Orientering fra Formanden 

2. Konstituering 

3. Sagsbehandling 

a. Evaluering af konference 

b. Vedtagelse af forretningsorden 

c. Taskforce v/Kjeld 

4. Strategi – ny manager eller alternativ løsning 

5. Økonomisk status v/Holger 

6. Status på projekter 

a. Klubindeks Danmark v/Kjeld 

b. Nyt projekt: Kompetenceudvikling af medarbejdere v/Kjeld 

7. Eventuelt 

 

Ad 1 

KR bød velkommen til mødet og de nye bestyrelsesmedlemmer. 

KR fortalte om HW’s opsigelse, og at HW stopper i GAF ved årets udgang. 2 

mulige kandidater har allerede meldt sig på banen. 

 

Ad 2 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis: 

Formand: Kjeld Rasmussen 

Næstformand: Peter Rønne 

Kasserer: Peter Rønne 

Menige medlemmer: Maria Kallesø, Anders Møller og Ketty Ottosen. 

 

Ad 3 

3A 

KR fremlagde spørgeskema fra konferencen. Der var tilfredshed med 

besvarelserne, og især besøg hos sponsorer giver muligheder fremadrettet. 

Følgende blev besluttet: Der vil heller ikke være underholdning om aftenen på 

næste konference.  

 



 
3B 

KR fremlagde forretningsorden. Det blev besluttet, at en silent agreement indføres 

således, at når bestyrelsesmedlemmerne ikke svarer indenfor 2 hverdage, så 

indikerer det enighed med formanden. KR retter forretningsordenen til og sender 

rundt til endelig godkendelse. 

 

3C 

KR fremlagde forslag om en ”Task Force” til rekruttering og indslusning af nye 

medlemmer. Forslaget blev godkendt således, at bestyrelsen varetager denne Task 

Force, i deres respektive geografiske områder. Derudover spørges der til hjælp på 

Fyn/Sydjylland og Sydsjælland i det kommende nyhedsbrev.  

 

Ad 4 

KR Fortalte om tiden, inden der var en Manager i GAF, og hvordan han er gået 

fra at bruge omkring 300 timer årligt til 60-70 timer årligt på arbejdet i GAF, efter 

HW blev ansat. HW forklarede, hvordan hans tidsforbrug ca. har set ud, inden for 

de forskellige områder. Herefter blev følgende scenarier analyseret: 1: Deltids 

sekretær, 2: Deltids Manager, 3: Ingen ansat (bestyrelsen tager driften), 4: Ingen 

ansat – Udlicitering af kompetenceudvikling og netværksdel, 5: Lønnet formand. 

 

Efter analysen blev det besluttet, at den bedste løsning for GAF vil være at 

fortsætte i samme konstellation som nu med en deltids Manager. Får man ikke 

kompetente ansøgere til stillingen, vil en deltids sekretær være alternativet. 

 

KR laver jobopslag og sender til relevante medier. Det blev besluttet at HW 

hjælper i fasen med at finde hans afløser, og han vil være tilgængelig for ansøgere 

med spørgsmål, og hjælpe til i Screeningsfasen. Det reelle ansættelse udvalg 

består af AM og KR, som vil stå for samtaler og endelig ansættelse.  

 

AD 5 

HW havde først modtaget rapport fra Onlinekontoret samme dag derfor var en 

økonomiopfølgning ikke mulig på mødet. HW sender en ”år til dato op mod 

budget” til bestyrelsen snarest. 

 

AD 6 

6A 

KR fortalte, at han har opfølgningsmøde med DGU primo januar, og at målet er at 

gøre Klubindex Danmark mere dynamisk. Mere efter mødet med DGU.  

 

6B 

KR fortalte om muligt nyt projekt omkring uddannelse af medarbejdere med 

refusion fra kommunerne, som er under udarbejdelse via ”Golf Gudenåen”. Der 

var enighed om, at det kunne være interessant at se, om det kan overføres til GAF. 

KR vender tilbage, når projektet omkring Golf Gudenåen er afsluttet. Det kunne 

være en opgave for den nye Manager at se på. 

 

AD7 

Det blev aftalt, at fortsætte med netværksmøderne. Første og måske eneste møde 

skal være i slutningen af januar/ starten af februar. Den ansvarlige fra bestyrelsen 



 
afholder mødet i sin region. HW indvilligede i, at afholde mødet for Fyn og 

Sydjylland i Stensballe.  

 

I nyhedsbrevet lægges op til, at medlemmerne kan komme med forslag til emner 

på møderne, som de kan sende til de respektive mødeledere. 

Prisen for deltagelse på møderne er fortsat 250 kr. pr. deltager for morgenmad og 

frokost. 

 

Næste møde blev aftalt til torsdag den 10/3 kl. 10.00 i Smørum Golfklub. 

 

Mødet afsluttet kl. 14.30. 

 

 


