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 Referat af bestyrelsesmøde I GAF Danmark 
 
 
Mandag d. 28. maj 2018.  I Skjoldenæsholm Golfklub 
 
Deltagerne:  
 Peter Rønne  Gilleleje Golfklub  
 Hans Henrik Brandt  Hornbæk Golfklub   
 Keld Lynge  Furesø Golfklub  
 Anette Buun Syvertsen Silkeborg Ry Golfklub  

 Jørgen Mathiesen Manager 
afbud Emil Nutzhorn Svendborg Golfklub  

 
Dagsorden.  
 

1. Nyt fra formanden  

Formanden bød velkommen til Hans Henrik, som supplerer bestyrelsen efter at Ketty Ottesen har valgt at 

udtræde. Hans Henrik skal opstilles til valg på næste bestyrelsesmøde.  

Der har ikke været møde med DGU siden sidste møde.  

Vi bør overveje hvordan vi kan tiltrække flere medlemmer til vores arrangementer. det gav anledning til en 

drøftelse og følgende elementer skal drøftes fremadrettet:  

a. vi skal overveje om nogle arrangementer skal holdes på weekend-dage, f.eks. golfmesterskabet  

b. vi skal overveje at ændre GAF golf mesterskabet til en årlig netværksdag, hvor der er et fagligt indlæg og 

så golf efterfølgende.  

c. vi skal overveje om vi i større udstrækning skal have arrangementer som henvender sig til golfmanagers 

og arrangementer til golfsekretærer  

Vi skal drøfte om GAF skal være mere informativ på vores hjemmeside og i nyhedsbreve, f.eks. med faglige 

indlæg fra ind- og udland, med faglig information på hjemmesiden.  

Synes der sker så meget på IT området, så vi skal fremover have et fast pkt. på dagsordenen som er IT.  

2. Orientering fra manager  

2.1. Golfbox kurser  

Vi har nu, for første gang, afholdt 3 kurser i Golfbox. den 9/4 i Greve med 13 deltagere, 10/4 i Ry med 8 

deltagere og i Fredericia 16/4 med 5 deltagere. Både nye og erfarne brugere udtalte at de fik en del med 

hjem og at det var gode kurser. Så mener at det skal være en årlig tilbageværende begivenhed.  
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2.2. GAF årsmøde  

Foreløbig har vi "kun" indlæg om det nye hcp system. lidt underholdning på 30 min under middagen og 

fredag formiddag 45 min. Vi vil finde indlægsholdere som kan skabe en debat blandt medlemmerne som 

del af indlægget. Vi sender forespørgsel til medlemmerne om mulige emner og så finder vi indlægsholdere 

ud fra dette.  

om fredagen skal vi have parallelt forløb, et for golfmanagers og et for golfsekretærer. jm arbejder på sagen 

og vender løbende tilbage til bestyrelsen med forslag  

3. løbende opgaver  

3.1. GAF info folder  

Vi har nu en info-folder som er i A5 format. De enkelte bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer kan 

printe direkte fra hjemmesiden. Indholdet er pt ok men kan løbende revideres, ved næste større redigering 

skal vi overveje medlemsindlæg om fordele ved GAF.  

3.2. Årsmøde 2019  

Jm finder nogle eksempler til næste møde hvor vi kan tage drøftelsen  

3.3. Boardplace  

Hans Henrik har indført systemet i Hornbæk og med sine erfaringer fik bestyrelsen en indføring i systemet 

og hvordan vi skal bruge det. I første omgang bliver det udelukkende bestyrelsesmøder.  

Al øvrig information skal flyttes fra dropbox til Google drev. Der er oprettet konto som alle 

bestyrelsesmedlemmerne har adgang til.  

3.4. undersøgelser  

GAF har tidligere foretaget undersøgelser med varierende resultat. Vi skal overveje hvilke data som er 

nyttige for bestyrelsen og vores medlemmer hvis vi skal udsende større spørgeskemaundersøgelse.  

vi er enige om at vi kan foretage mindre undersøgelser via mail til alle medlemmer og eventuelt på vores 

årsmøder, hvor det bliver et punkt på dagsordenen.  

4. Økonomi  

Der blev udleveret statusopgørelse på mødet. økonomien ser fornuftig ud.  

Dog er vi usikre på hvordan status er på vores debitorer og om der er et potentielt tab. Vores udfordring er 

manglende opfølgning på vores bogholderi fra vores samarbejdspartner Onlinekontoret. Det er ikke et nyt 

problem og det er nu besluttet at samarbejdet ophører 1. juli 2018. Herefter skal vi enten finde en ny og 

mere professionel samarbejdspartner alternativt har Hans Henrik tilbudt at udføre bogholderiopgaven. 

Peter vil foreløbig presse onlinekontoret til at opdatere vores bogholderi. Der bliver et større 

udredningsarbejde for jm inden vi kan overgå til ny samarbejdspartner. Vi skal have styr på samtlige 

balancekonti.  
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Hans Henrik vil gerne hjælpe til.  

5. Eventuelt  

A. svensk GAF og unionen arbejder kreativt med at udnytte ny skattelovgivning hvor virksomheder får 

fradragsret for at betale for sine ansatte når de deltager i fysiske aktiviteter, golf er nu blevet anerkendt 

som fysisk aktivitet. medlemsskaber kan ikke fratrækkes. det er interessant om vi i dansk lovgivning har 

mulighed for at gøre noget tilsvarende. Peter snakker med DGU på næste møde.  

B. vi skal holde løbende kontakt til vores samarbejdspartnere DGA og PGA og undersøge mulighederne for 

fremtidigt samarbejde.  

C. vi skal overveje om fremtidige nyhedsbreve skal indeholde faglig indformation fra ind- og udland, f.eks. 

artikler fra CMAE eller Internationale Greenkeepere. alt der har relevans for vores medlemmer.  

D. vi skal aktivere vores ambassadørprogram, hvor eksisterende medlemmer kontakter de klubber som ikke 

er medlem af GAF. Manager sender kontaktinformation og ambassadørerne tager selv kontakt og aftaler 

møde.  

6. Næste møder  

 
1. Næste møde 

Følgende møder er aftalt:  
Tirsdag d. 11. September på Great Northern Golfklub 
Onsdag d. 31. Oktober på Comwell Middelfart  

 
 
Referent  
 
Jørgen Mathiesen 

 


