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 Referat af bestyrelsesmøde I GAF Danmark 
 
 
Tirsdag d. 11. sep 2018.  I Great Northern  
 
Deltagerne:  
 Peter Rønne  Gilleleje Golfklub  
 Hans Henrik Brandt  Hornbæk Golfklub   
 Keld Lynge  Furesø Golfklub  
 Anette Buun Syvertsen Silkeborg Ry Golfklub  
 Emil Nutzhorn Svendborg Golfklub  

 Jørgen Mathiesen Manager 
  

 
Dagsorden.  
 

1. Nyt fra formanden  

Der har været sommerferie og ingen særlige aktiviteter 

2. Orientering fra manager  

2.1. Årsmøde 2018  

Forslag til program blev fremlagt, justeret og der skal nu arbejdes videre så det kan blive færdigt snarest. 

Der sendes løbende opdatering til bestyrelsen. Formiddag bliver generalforsamling med udvidet beretning 

og oplæg til budget. Samt oplæg til debat blandt deltagerne som igangsættes. 

Vi vil i år søge at inddrage deltagerne aktivt i årsmødet og tage hensyn til at det både er managers og 

sekretærer som deltager. 

Vi ønsker et oplæg omkring konflikthåndtering hvis muligt og hovedtema torsdag bliver ”frivillige” hvor vi 

får et professionelt oplæg. 

Fredag bliver hoveddelen Morten/Jonas omkring DGU og golfklubber 

2.2. GAF årsmøde 2019 og frem 

Har tidligere snakket om at finde et alternativt sted primært pga af forholdene i Middelfart, men vi får nu 

nye faciliteter som er ok. Så vi vil forhandle en ny aftale med Comwell under DGU aftalen. 

2.3. GAF priser 

Vi har ikke fået nogle emner til GAF priserne og bestyrelsen har derfor besluttet at vi ikke i år og fremover 

gennemfører dette. 

2.4 Hjemmeside 

Vi har tidligere snakket om at lave et lukket forum for medlemmerne. Vi har nu besluttet at hjemmesiden 

skal være åben for alle. Vi har også besluttet at hjemmesiden fremover mere skal være 

inspirationsorienteret med gode ideer, nye værktøjer, hjælpevideoer mm. Vi skal derfor redesigne 
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hjemmesiden så den opfylder disse krav.  

 

2.5 Generalforsamling 

a. Valg til bestyrelsen 

følgende er på valg fra den eksisterende bestyrelse: 

Anette Buun Syvertsen  for en 2 årig periode 

Peter Rønne   for en 2 årig periode 

Emil Nutzhorn  for en 2 årig periode 

Nyvalg af Hans Henrik Bruun for en 1 årig periode (restperiode af Ketty) 

Det betyder at Keld og Hans Henrik vil være på valg i 2019 (hvis Hans Henrik bliver valgt) 

b. Kontingent 2019 

Vi har i dag 2 kontingenttyper; basiskontingent og pluskontingent. Bestyrelsen vil foreslå 

generalforsamlingen, at der fremover kun er et kontingent. Prisen på kontingentet foreslås at blive kr. 

1.795 per år. Hvis det betyder at vi får et underskud i et par år, vil vi tage det af vores store egenkapital. 

3. Løbende opgaver  

Vi har tidligere drøftet et årshjul med aktiviteter spredt over hele året, det har vi introduceret i 2018. Vi kan 

konstatere at aktiviteter i den aktive periode ikke har den store tilslutning og vi har derfor besluttet at 

aktiviteter skal så vidt muligt lægges i perioden 1/11 til 1/3. vores golfmesterskab skal dog lægges i 

sommerperioden for at der kan spilles golf. Vi håber at have 2019 planen klar til årsmødet i november. 

4. Økonomi 

4.1. Årsregnskab 2017/18 

Der blev fremlagt udkast til årsregnskab, jm har foretaget de afsluttende posteringer for at få regnskabet 

talmæssigt til at fremvise et retvisende billed. Vores bogholderi, varetaget af onlinekontoret har ikke 

fungeret i længere periode og vi må derfor selv foretage de sidste bogholderimæssige dispositioner og en 

hel del oprydning. Jm skal koncentrere sig om debitorerne så vi kan få ryddet helt op. Det vil sikkert betyde 

at vi skal afskrive gamle fejl og manglende betalinger. Vi vil afsætte det nødvendige beløb i årsregnskabet 

så vi er sikre på at det dækker de tab vi måtte konstatere. 

4.2. Bogholderi fremover 

Vi opsiger nu samarbejdet med onlinekontoret og Hornbæk Golfklub v. Hans Henrik vil fremover varetage 

vores bogholderi. Det er en midlertidig løsning indtil vi finder en ny samarbejdspartner. 

5. Nyt fra IT området  

Hans Henrik deltager i DGU´s arbejde på IT området. Det forventes nu at det nye medlemssystem bliver 

indført i klubberne efter 1 november 2018 og skulle gerne være klart til sæsonstart 2019. 

DGU forventer en større forsinkelse i forhold til den nye webshop, som har været en større opgave end 

forventet.  
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6. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt 

 

7. Næste møder  

Følgende møder er aftalt:  
Onsdag d. 31. Oktober kl. 16.00 på Comwell Middelfart  

 
 
Referent  
 
Jørgen Mathiesen 

 


