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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelsesmøde 22. april 2022 

Sted: Saint Donat 

Deltagere:  Lonnie Westrin, Mette Aaaby, Dorte Munk, Mads Barslund,   Henrik 

Fuglsang 

Fraværende: Connie Rasmussen 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet 7.3.2022 blev godkendt. 

2. Året indtil nu  

Klubben har 119 aktive medlemmer.  

Der var enighed om, at en af klubbens største udfordringer er, at 

medlemstilgangen er mindre end medlemsafgangen.  

Det er afgørende for klubbens overlevelse, at dette forhold bliver vendt. 

Bestyrelsen diskuterede en række tiltag, som kan medvirke til at vende 

udviklingen – jf. nedenfor punkt 9. Hjemmeside og information til 

medlemmerne. 

3. Turneringer i resten af 2022 

Turneringerne i resten af 2022 er på plads. På baggrund af et forholdvist lavt 

deltagerantal i turneringerne i foråret – ca. 20 deltagere pr. turnering – må det 

forudses, at efterårets turneringer fortsætter med et deltagerantal i samme 

niveau. 

Mads spurgte ind til Spaniensturen for 2022. Mette oplyste, at hun og Kirsten 

Fuglsang i 2019 havde påtaget sig at arrangere Spaniensturen efter Annette og 

Christian Jørgensen, på betingelse af, at antallet af deltagere kunne 

begrænses. Med den forudsætning er Spaniensturen fastlagt til første uge af 

oktober.  

Det er i samme uge som Connie og Myrna har valgt at lægge den kommende 

Club Danois sponserede turnering.  
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Mette fortalte hvorfor Spaniensturen ligger i første uge af oktober og ikke kan 

flyttes. Mads sagde at man gerne vil have Spaniensturen tilbage som et 

arrangement for GCD medlemmer, og at han havde talt med Myrna og Connie 

om at flytte CD-turneringen af samme grund. 

Der var enighed om, at Spaniensturen 2022 bliver i første uge af oktober, hvor 

der sigtes på max 20 deltagere.  

4. Ugedagsturneringer i efteråret  

På baggrund af et kraftigt faldende deltagerantal i april, hvor de fleste 

turneringer var lagt i Var, bør det overvejes om færre ugedagsturneringer 

lægges i Var. 

5. Generalforsamling 30. marts 2022 evaluering 

Mads refererede kort generalforsamlingen. Alt forløb som planlagt og stor 

tilfredshed med Le Manoir de L’etang.   

6. Intro til GCD’s bestyrelse, opgaver og forventninger 

Mads bød Mette og Dorte velkommen i bestyrelsen og orienterede om 

bestyrelsens arbejde. 

Herunder de systemer bestyrelsen anvender og medlemmerne har adgang til.  

Lonnie efterlyste en oversigt over disse systemer. 

Mads udarbejder en oversigt over disse systemer med adgangskoder og 

passwords. Henrik opretter en ny mappe i Dropbox – ”Dokumenter GCD” – 

hvor oversigten arkiveres. Mappen kan i øvrigt anvendes som centralt arkiv for 

foreningens ”selskabsdokumenter”. 

7. Kasserer jobbet  

For så vidt angår alle arbejdsopgaverne omkring klubbens økonomi, er det 

målsætningen, at koordinere opgaverne mellem Connie og Dorte, således at 

alle opgaverne er overført til Dorte inden udgangen af 2022, hvorefter Connie 

er eksperten, der kan spørges til råds. 

Connie gør efterfølgende opmærksom på, at hun ikke er enig i dette punkt. I 

flg. Revisor fortsætter nuværende kasserer arbejdet og afleverer et opdateret, 

ajourført bogholderi til den nyvalgte kasserer hurtigst muligt EFTER 

generalforsamlingen. 
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8. Turneringer Budget – Regnskab 

Mads orienterede om rammerne for turneringsledernes budget for den 

enkelte turnering.  

Henrik lægger i Dropbox – ”Dokumenter GCD” de senest vedtagne rammer for 

turneringslederne ”Præmiebudget Matchledere 2020”. 

9. Hjemmesiden og kommunikation til medlemmerne 

Bestyrelsen drøftede hele GCD’s kommunikation til såvel medlemmer som 

potentielle nye medlemmer.  

Der var enighed om, at GCD skal have en langt større dynamisk synlighed på 

sociale medier – primært på Facebook. Både på GCD’s egen ”Golf Club Danois”, 

men i særdeleshed på ”Danskere i Sydfrankrig”, hvor vi forventer at kunne 

henvende os til potentielt nye medlemmer.  

Der var enighed om, at GCD’s hjemmeside fremover mere skal fungere som en 

platform med ”faste” fakta-oplysninger om GCD for eksisterende og 

potentielle medlemmer.  

I den forbindelse foreslog Lonnie, at turneringer på hjemmesiden blot er en 

liste over kommende turneringer med link til Golfbox, ligesom referater og 

billedarkiver fra afholdte turneringer erstattes af dynamiske opslag på sociale 

medier. Turneringslederne opfordres til at lægge billeder og tekst op med 

indslag på både ”Golf Club Danois” og ”Danskere i Sydfrankrig”. Lonnie 

opretter en GCD Whatsapp, hvortil turneringslederne enten kan sende fotos og 

tekst fra de enkelte turneringer, hvis ikke de selv kan lægge det op på 

Facebook.  

Connie bemærker efterfølgende, at referater fra turneringerne skal ligge på 

hjemmesiden, da ikke alle medlemmer er på Facebook.  

Mette orienterede om, at der var rigtig mange danskere i alderen 45 og op, 

som har købt bolig i Alpes Maritime og Var i 2021 – og som orienterer sig på 

”Danskere i Sydfrankrig”.  

Der var enighed om, at det netop er her potentialet for nye medlemmer findes.  

Mette og Lonnie understregede, at såfremt GCD skal tiltrække disse yngre 

potentielle medlemmer, skal GCD fremstå ”yngre” og mere dynamisk – 

herunder at det som medlem af GCD også ”handler om at grine og spise 
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sammen”. F.eks. med sjove turneringer, ”Nine & Dine” (kl 16 – 9 huller 

efterfulgt af fælles middag). 

Mette og Lonnie påtog sig at udarbejde konkrete forslag til denne revitalisering 

af GCD. 

10.  Aftaler og medlemsfordele 

Lonnie efterlyste – og Mads udarbejder - en opdateret oversigt over de aftaler 

GCD har med både golfbaner og andre.  

Herunder, at GCD bliver mere aktiv med at indgå aftaler omkring reelle 

medlemsfordele.  

Lonnie nævnte i den forbindelse det system Rex Golf har sat op, hvor Rex 

indkøber store mængder af rabatterede carnet’er, som medlemmerne oplyser 

er betaling når de booker tee-times. På baggrund af det modtager og betaler 

medlemmerne en månedsfaktura fra Rex på månedens tee-times til de 

rabatterede priser. 

Der var enighed om, at dette kunne være en rigtig god ide for GCD, og Dorte 

mente godt, at det kan håndteres på en praktisk måde. 

Det blev ikke aftalt hvem der tager kontakt til banerne med henblik på at få 

afklaret om det er en farbar vej for GCD. 

Generelt skal vi være tydeligere med at et medlemskab af GCD giver Greenfee 

besparelser. 

11.   Eventuelt 

Intet til behandling. 

12.  Næste møde 

Næste møde blev aftalt til 17.6. kl. 16 på Saint Donat, hvor turneringslederne 

også deltager og program for efteråret vedtages. 


