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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelses- og turneringsledermøde 28 januar 2022 

Sted: Zoom 

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

Mads Barslund, Jos Hansen 

Fraværende: Bisidderne Myrna, Karen og Asger deltog ikke.   

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet 4.11.21 blev godkendt. 

2. Regnskab og antal medlemmer 2022  

Connie oplyste at have modtaget 20 udmeldinger. Mads udsender takke-mail 

til de 20 udtrådte medlemmer. 

Antallet af medlemmer er herefter 115, hvoraf 5 er passive medlemmer. 

Connie havde fremsendt regnskab for 2021 underskrevet af kasserer og revisor 

suppleant.  

Det udviste i hovedtal et resultat på 517 EUR, en egenkapital på 28.013 EUR og 

en likvid beholdning på 30.928 EUR.   

Regnskabet blev godkendt og indstilles til generalforsamlingen. 

3. Budget 2022 

Udkast til revision af budgettet for 2022 blev drøftet og vedtaget.  

Det blev samtidig vedtaget at fastholde udgiftsbudgettet for 2023 som 2022. 

Med udgangspunkt i klubbens fortsat høje egenkapital og likviditet, foreslog 

Connie at sænke kontingentet til 50-60 EUR. Lonnie pegede på, at kontingentet 

flexmedlemsskabet også bør sænkes til 30 EUR. 

Bestyrelsen besluttede at afvente fastlæggelsen af kontingenterne for 2023 til 

sidst på året og inden opkrævning udsendes.   

Connie fremsender efter bestyrelsesmødet det reviderede budget for 2022 

samt forslaget til budget for 2023. 
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4. Turneringer i 2022  

 

Den af Mads på baggrund af sidste bestyrelsesmøde udarbejdede reviderede 

turneringsplan for 1. halvår 2022 blev gennemgået. 

 

Turneringslederne opfordres til at opdatere listen. 

 

5. Nye bestyrelses medlemmer 

 

Connie oplyste, at hun tager et år mere som bestyrelsesmedlem. Med henblik 

på at få en støtte i bestyrelsen til det arbejde Connie har påtaget sig, havde 

Mads haft en dialog med Dorte Munk – GCD medlem Tom Munks hustru - som 

gerne stiller op som bestyrelsesmedlem og aflastning for Connie.  

 

Mads oplyste desuden, at han havde haft kontakt til Mette Aaby, som ligeledes 

gerne opstiller til bestyrelsen.  

 

Connie, Inger og Lonnie påpegede, at det vil være hensigtsmæssigt, at flere 

bestyrelsesmedlemmer er fast bosat i Frankrig.   

 

Mads vil i næste Nyhedsbrev efterlyse flere bestyrelsesmedlemmer. 

 

6. Generalforsamling 30. marts 2022 

Inger oplyste, at hun havde booket arrangementet for generalforsamlingen 

den 30.3.22 på Le Manoir de l’Etang. Prisen er ca 55 EUR pr. deltager incl. 

frokost. Det blev vedtaget at klubben bidrager med 25 EUR pr. deltager, så 

egenbetalingen bliver 30 EUR. 

Mads foreslog og bestyrelsen godkendte Myrna som dirigent. 

Mads udsender indkaldelse til generalforsamlingen, herunder at  

• Connie, Lonnie, Mette, Dorte Munk, Mads og Henrik er på valg 

• Inger og Jos ikke ønsker genvalg. 

• Hans Nielsen som revisor og Flemming Brøchner Petersen som revisor 

suppleant. 

Henrik indvilgede i at være referent. 
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7. Næste bestyrelsesmøde 

Følgende kommende møder er vedtaget: 

- 07/03-22 kl. 16.00 – Zoom – Gennemgang af kommende generalforsamling 

- 30/03-22 Generalforsamling med efterfølgende konstituering 

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

 

8.   Eventuelt 

 

Lonnie foreslog, af IT-sikkerhedsmæssige årsager, at 

bestyrelsesmedlemmernes private e-mail adresser på hjemmesiden slettes. 

Forslaget blev vedtaget og Lonnie sørger for, at de bliver slettet. 

 

Lonnie efterspurgte, hvem, der har ansvaret for de fordelsaftaler GCD har med 

de forskellige golfbaner.  

 

På baggrund af den efterfølgende dialog måtte det konkluderes, at der kun 

eksisterede aftaler med Le Provencale, Opio og Grand Bastide. 

 

Lonnie foreslog, at der etableres kontakt til alle de baner, GCD spiller på med 

henblik på at opnå aftaler med disse baner. 

 

Det blev vedtaget, at Mads og Lonnie opfordrer turneringslederne til at tale 

med de pågældende baner om det. 

 


