
 
 

Referat af GAF bestyrelsesmøde onsdag den 11. august 2015 kl. 10.00. 

Sted: 

Fredericia Golf Club. 

Til stede: 

Kjeld Rasmussen (KR), Martin Libak (ML), Maria Kallesø (MK), Peter Rønne (PR) 

og Holger Westman (HW) 

Fraværende: 

Esben Mikkelsen (EM) 

Referent:  

Holger Westman (HW) 

 
1. Orientering fra Formanden 
2. Orientering fra Manager  

3. Sagsbehandling 
a. Frejo – konference & uddannelse  

b. Konferencen i detaljer 

c. Spil gratis ordning – Probox – medlems oprettelse 

d. Made in Denmark 

 

4. Økonomisk status v/Holger & Martin 

5. Status på projekter 
a. Benchmarking v/Kjeld 

b. Netværksgruppemøder v/Holger 

c. Golfrestauranter v/ Holger og Kjeld 

d. Sponsorsamarbejde med DGU v/Holger 

6. Eventuelt 

 

 

Ad 1 

KR. Bød velkommen til det 3. møde i år (regnskabsåret) – ikke flere møder inden 

konferencen. Ved behov søges det klaret over mail og evt. telefonmøde. Herunder 

budget fastlæggelse og årsregnskabet. HW og ML udarbejder begge dele i 

forbindelse med årsregnskabet og overgangen til ECONTA. 

 

KR har haft møde med SEGAF. Det aftaltes at de fik lov til at tale 5 minutter på 

konferencen. HW lægger ind i programmet. 

 

KR uddelte nyt forslag til forretningsordenen. Det blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 2 

Der er p.t.10 tilmeldte til landskampen HW prøver at finde de sidste 2, 

arrangementet gennemføres uanset. 

 

Ad 3 

3A 

Bestyrelsen enige om at prøve at starte et nyt hold i 2017 af Golfmanagers. HW & 

PR undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.  

 



 
3B 

ML oplyste at han trækker sig fra bestyrelsen efter 6 år. Ligeledes trækker Esben 

fra Randers sig. Bestyrelsen fandt potentielle kandidater som formanden 

kontakter. 

 

HW fortalte at Rie fra Køge er i gang med at se på indbydelsen og vender tilbage, 

når der er nyt. 

Temaet for konferencen er Salg- og service. HW laver turneringen allerede nu og 

skriver det i næste nyhedsbrev, så vi kan få tilmeldinger ind hurtigt. 

 

HW bestiller i den forbindelse navneskilte, blokke, kuglepenne, GAF pins etc. så 

GAF brandes bedre. 

 

Deltagerprisen på konferencen bliver kr. 2950. 

 

3C 

HW oplyste om problematikken omkring greenfee for GAF’ere gennem Probox 

systemet. Det blev aftalt at HW og ML løser opgaven i fællesskab ved at få alle 

medlemmer registreret med deres hjemmeklub, og derefter hurtigt sendt videre til 

Probox. 

 

3D 

HW oplyste at der p.t. er 30 tilmeldte til MID mødet om fredagen. 

 

 

Ad 4 

ML fremlagde budget og regnskab til dato. Det ser ud til at vi kommer ud med et 

regnskab omkring de o kr. som budgetteret. Bestyrelsen betragter resultatet som 

godt. 

 

AD 5 

5A  

Ingen kommentarer. 

 

5B 

HW fortalte omkring forløbet i året og de lidt svingende deltagerantal. Det blev 

besluttet at vi fortsætter med grupperne, og at de næste møder først skal lægges 

efter konferencen. 

 

5C 

KR fortalte om møderne med Hørkram og Catering Engros. Hørkram har meldt 

fra, så vi går videre med Catering Engros. KR har møde med dem medio august, 

hvorefter der meldes tilbage til bestyrelsen. 

 

5D 

HW og KR fortalte om møde med GAF Sverige i juni. Et godt og inspirerende 

møde for alle parter, som vil blive gentaget næste år. 

 

AD 6 



 
ML foreslog at vi gør noget mere ud af GAF Golf. HW undersøger om det er 

muligt at ligge noget mere værdi ind i turneringen, så vi kan få deltagerantallet op. 

 

ML fortsætter i rabatgruppen indtil videre. 

 

Næste møde blev aftalt til onsdag den 4/11 kl. 17.00 på Comwel Korsør. 

 

Mødet afsluttet kl. 12.30. 

 

 


