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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelses- og turneringsledermøde 4 november 2021 

Sted: Saint Donat 

Deltagere: Connie Rasmussen, Henrik Fuglsang, Inger Rask, Lonnie Westrin, 

Mads Barslund, Karen Rygaard, Myrna Hald, Asger Hansen 

Fraværende: Jos Hansen 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at referaterne fremover er 

beslutningsreferater. 

2. Medlemsantal  2021  

Connie oplyste, at antallet af medlemmer var uændret – 136 medlemmer. 

3. Budget 2022 

På baggrund af beslutningerne fra bestyrelses- og turneringsledermødet, 

udarbejder Connie i februar dels et revideret budget for 2022 og udkast til 

budget for 2023. For begge budgetter var der enighed om, at det fortsat er 

målsætningen at nedbringe egenkapitalen i GCD 

Connie oplyste at regnskabet for 2021 aktuelt viser et overskud på ca. 3.000 

EUR. 

4. Status på afholdte turneringer: 

 

- Welcome back – Mads 

Turneringen var forløbet fint. Efter Danske Banks salg af Danske Bank, 

Luxemburg, er der usikkerhed om sponsor for turneringen i 2022. 

 

- Nordic cup – Mads 

Forløb meget dårligt. Svenskerne respekterer ikke reglerne for 

turneringen. Mange GCD medlemmer har udtrykt, at de ikke ønsker at 

deltage i turneringen fremover. Mads har påtalt en række forhold 

overfor svenskerne. 

 

- Nykredit Open – Jos 

Succesfuld turnering med stor tilslutning. 



HF/081121 

 

- Klubmesterskaber – Jos 

På baggrund af, at der de senere år har været meget ringe tilslutning til 

klubmesterskaberne, vedtog bestyrelsen, at Klubmesterskaberne i sin 

nuværende form nedlægges. Erstattes af en turnering for alle, hvor der 

spilles nettoslagspil med max. 5 ekstra slag pr. hul. 

 

5. Turneringer i 2022  

 

Den af Mads til bestyrelsesmødet fremsendte turneringsplan for 2022 blev 

gennemgået, drøftet og opdateret – herunder også på baggrund af mødet 

med turneringslederne. 

 

Turneringslederne fremlagde planen for ugedagsturneringer i 1. halvår 

2022:  

- 9-hullers turneringerne på Provencal fortsætter som hidtil.  

- 18-hullers ugedagsturneringerne reduceres til en turnering pr. uge på 

forskellige baner. 

 

Mads udarbejder og rundsender revideret og vedtaget turneringsplan for 

2022 

 

6. Nye bestyrelses medlemmer 

 

Mads har ikke modtaget nogen forslag til eller henvendelser fra potentielle 

nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

På baggrund af det faldende medlemstal og den kommende reduktion af 

18-hullers ugedagsturneringerne fra to til en, blev det besluttet at 

bestyrelsen kun består af fem medlemmer – jf. vedtægternes bestemmelse 

om 5-7 medlemmer. 

 

På det efterfølgende møde med turneringslederne indvilgede 

turneringslederne i, at en repræsentant for turneringslederne på skift 

deltager på bestyrelsesmøderne som bisiddere. 
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Samtidig blev det vedtaget, at alle turneringslederne fremover modtager 

referat fra bestyrelsesmøderne. 

 

7. Medlemsantal.  

 

Med henblik på at tiltrække det stigende antal erhvervsaktive og 

golfspillende danskere, som køber bolig i Sydfrankrig, blev det besluttet: 

 

- at indføre et Flexmedlemsskab med samme rettigheder som et 

passivt medlemskab – deltagelse i 4 turneringer pr. år. 

- at Lonnie markedsfører GCD og den kommende måneds turneringer 

på FB Danskere i Sydfrankrig. 

- at sommergolfen indgår som 18-hullers ugedagsturneringer, således 

at 18-hullers ugedagsturneringerne spilles hele året med pause i 

december og januar. Asger gjorde opmærksom på, at 

turneringslederskabet for sommergolfturneringerne skal 

uddelegeres, da de nuværende turneringsledere ikke kan påtage sig 

også at være turneringsledere på dem. Mads laver en liste over de 

pågældende uger, og sender den rundt så interesserede kan melde 

sig til og tage en bane man synes om. 

- at oprette flere 18-hullers turneringer på søndage. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Følgende kommende møder blev vedtaget: 

- 27/01-22 kl. 10:00 - Zoom møde. Henrik sørger for Zoom-invitation. 

- 03/03-22 kl. 10.00 - Møde på St. Donat 

- 30/03-22 Generalforsamling med efterfølgende konstituering 

- 23/05-22 kl. 10.00 - Møde på Saint Donat 

 

9. Turneringsledermøde 

Til turneringsledermødet havde Karen, Myrna og Asger fremsendt en række 

punkter til behandling/afklaring: 

- Max HCP 

På baggrund af udviklingen i WHS HCP, øges behovet for at hæve 

grænsen fra max HCP 36. Det blev vedtaget at max HCP fremover er 

54 
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- FFG HCP-regulering 

Det fremsendte forslag til synkronisering af GCD’s EGA HCP med FFG 

blev vedtaget. 

 

- Nordic Cup 

Der var utilfredshed med, at bestyrelsen havde tilladt svenske herrer 

med lavt HCP, at spille fra rød tee. Der henvises ovenfor i dette 

referat under ”Nordic Cup” 

 

- Fusion med Golf Club Suedois 

På baggrund af det faldende medlemstal, har der i forskellige 

sammenhænge været talt, om det er en ide at søge en fusion af GCD 

med GCS. Det blev vedtaget helt at droppe den ide.  

 

- Spil fra gul/blå tee for Herrer på St. Donat 

Det blev vedtaget, at i alle turneringer på St. Donat, der ikke spilles 

fra scratch, kan herrer med HCP større end 28 spille fra blå tee med 

tilsvarende reduktion i tildelte slag.  

 

- Regel E 5 

Regel E 5 fastholdes som gældende i alle turneringer, der ikke spilles 

fra scratch. 

 

- Udsendelse af invitationer til arrangementer 

Det blev vedtaget, at alle proportioner og relevante informationer 

om en turnering skal lægges på Golfbox – også selvom de måtte 

fremgå af invitationen til turneringen. 

 

- Opdatering af hjemmesiden  

Der blev udtrykt ønske om, at hjemmesiden løbende er bedre 

opdateret. Lonnie er opmærksom på problemet samt en række 

uhensigtsmæssigheder på hjemmesiden 

 

- Regler for præmier og tilskud til turneringer 

På baggrund af GCD’s solide økonomi, det faldende deltagerantal i 

turneringerne og de stigende restaurantpriser, havde 
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turneringslederne et ønske om dels at fjerne minimum deltager antal 

for præmie uddeling og dels en forøgelse af tilskuddet til dækning af 

frokost i forbindelse med turneringerne. 

Det blev vedtaget, at fjerne minimum deltagerantal for præmier og 

lade det være op til den enkelt turneringsleder at vurdere relevansen 

af præmier i en given turnering. 

 

Det blev vedtaget at hæve tilskuddet til frokost fra 15 EUR op til 20 

EUR pr. deltager. 

  

10.   Eventuelt 

 

Der var ikke fremsendt punkter til behandling under eventuelt. 

 

Mads efterlyste løbende input til Nyhedsbreve fra både bestyrelsen og 

turneringslederne. 

 

Inger opfordrede de medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i en 

9-hullers ugedagsturnering på Provencal, til at tilmelde sig en af 

turneringerne. 


