
 

 

Referat af GAF bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 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. Forretningsorden og beføjelser 

b. Strategi – Hvad vil vi med GAF, og hvor ser vi GAF om 5 år 

c. Planlægning af konferencen – detaljer og hvem gør hvad 

d. CMAE  

e. Associeret medlemskab – giver det mening? 

f. Spil gratis ordning 

g. Contravo 

4. Økonomisk status v/Holger & Martin 

5. Status på projekter 

a. Benchmarking v/Kjeld 

b. Netværksgruppemøder v/Holger 

6. Eventuelt 

 

 

Ad 1 

KR er i god dialog med potentiel samarbejdspartner. HW overtager når parterne 

skal mødes næste gang. 

 

Ad 2 

GAF Golf. HW informerede at der p.t. er 16 tilmeldte. Det er nok det antal vi kan 

regne med. Det besluttedes at gennemføre dagen.  

HW fortalte at landskampen var på plads, og at der i DK allerede var 8 tilmeldte, 

og altså kun 4 pladser tilbage. 

HW informerede at IT-gruppen er i kontakt med print DK omkring en aftale for 

print og kopi. HW vender tilbage, når der er nyt.  

 

Ad 3 

A. Der var enighed om at ændre om at ændre teksten i forretningsordenen, 

således manageren bedre kan agere. KR kommer med udkast til ny tekst, og 

sender rundt til bestyrelsen for godkendelse. 

B. MK foreslog at vi fik lavet nogle signaturer, skilte, kuglepenne med videre, så 

vi kan markedsføre GAF bedre. HW tilføjede signatur med diplom 

uddannelse, samt bagmærker og pins til de som har taget uddannelsen. Disse 



 

vil blive udleveret i forbindelse med generalforsamlingen på næste 

konference. Det blev aftalt at HW tjekker op og skaffer priser mv.  

 

Det blev aftalt at KR tager et møde med Klaus Frejo omkring et nyt hold på 

Diplomuddannelsen og en evt. udvidelse af pensum.  

 

Strategien blev drøftet yderligere, herunder, at det stadig er målet, at GAF’s 

Manager skal være fuldtids om indenfor 5 år. 

 

C. HW og ML har møde med Comwell omkring planlægning af konferencen 

primo maj. MK foreslog noget mere fysisk aktivitet. Mere tid til at netværke. 

KR foreslog Salgs piloterne til 18.750 kr. for 4 timer. Morten Backhausen 

kommer på igen fra DGU. 

 

KR foreslog at tage forhandlingsteknik med på konferencen. Det blev aftalt at 

tage det med ind i uddannelsen i stedet, men på en måde således alle GAF’ere 

kan deltage. 

 

Der blev brainstormet yderligere og følgende blev nævnt: Best practice 

workshops, 350 nye prøvemedlemmer i Gilleleje, Frejo NLP, Golfbox tips og 

Tricks, Sponsorer og udenlandske samarbejdspartnere. HW laver oplæg til 

forløb af konferencen og sender rundt til bestyrelsen 

 

D. KR har forhndlet færdig med CMAE, og har fået en bedre pris end budgetteret 

med. Prisen er aftalt på telefonen og KR vender tilbage, når han har modtaget 

det på skrift. 

 

HW fortalte, at amerikanerne på Deres konference, løftede sløret for en 

stigning i prisen for udenlandske deltagere. Med det i mente har KR lavet et 

oplæg til en Europæisk konference, som kunne starte på dansk jord i 2016. 

Denne konference kan generere et overskud til GAF Danmark. Det blev aftalt 

at KR og HW stikker en føler ud i de nordiske lande, inden der tages 

yderligere action. 

 

E. Det blev aftalt at vi sløjfer det associerede medlemskab ved først kommende 

lejlighed, da det ikke giver mening. 

 

F. Det blev aftalt at vi ændrer vores hjemmeside og kutyme til at spille 1 gang på 

hver GAF bane uden beregning. Det blev aftalt at HW taler med DGA og 

PGA om vores/deres holdning til deres ordninger. 

 

G. PR fremlagde oplæg fra Contravo. Det blev aftalt at HW tager den videre 

formidling med aftalen. Dette vil gøre sig gældende med alle fremtidige 

aftaler af denne karakter.  

 



 

HW fortalte om Econta, som gerne vil ind som sponsor og overtage vores 

regnskab. HW forhandler videre på aftalen. I givet fald vil overtagelse af 

regnskabet ske i forbindelse med overgangen til det nye regnskabsår. 

 

AD 4 

ML og HW fremlagde regnskab til dato. Bestyrelsen er tilfreds med at vi 

overholder budgettet.  

 

AD 5 

A. KR oplyste at 40 klubber har besvaret klubundersøgelsen. Både KR og Jonas 

Meyer er tilfredse, da vi nu kan sammenligne bedre end hidtil. Resultater fra 

undersøgelsen vil blive fremlagt på konferencen til november. 

 

B. HW fortalte om gode netværksmøder med engagerede deltagere. HW var dog 

utilfreds med det store arbejde i at få folk ud af busken, og at man måtte aflyse 

mødet i region Sjælland grundet for få deltagere. Det blev besluttet, at der 

møderne skal aflyses ved under 8 deltagere, medmindre der er specielle 

omstændigheder. Bestyrelsen vil evaluere på Netværksgrupperne igen, når de 

sidste møder i denne omgang er afholdt. 

 

AD 6 

Næste møde blev aftalt til tirsdag den 11/8 kl. 10.00 i Fredericia Golf Club. Der er 

mulighed for at spille golf efter mødet. 

Mødet afsluttet kl. 14.00. 

 

 


