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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelses- og turneringsledermøde 7. marts 2022 

Sted: Zoom 

Deltagere: Connie Rasmussen, Inger Rask, Lonnie Westrin, Mads Barslund, Jos 

Hansen, Henrik Fuglsang, Myrna Hald og Asger Hansen 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet 28.1.2022 blev godkendt. 

2. Vedtagelse af revideret budget for 2022 samt budget for 2023  

Connie havde udarbejdet og fremsendt udkast til revideret budget for 2022 og 

udkast til budget for 2023. 

Med disse budgetter, vil det tidligere vedtagne mål om at nedbringe 

egenkapitalen til et niveau svarende til et års samlede udgifter på ca. 10.000 

EUR, være nået ultimo 2023. 

Bestyrelsen vedtog budgetterne – herunder medlemskontingentet på 75 EUR 

for både 2022 og 2023. 

3.  Ugedagsturneringer 

Asger orienterede om 18 hullers ugedagsturneringerne. 

Der er i gennemsnit flere end 10 deltagere per turnering – mange endog med 

flere end 20 deltagere. 

Asger mener, at den store succes bl.a. skyldtes, at alle turneringer var blevet 

gennemført uanset deltagerantal. Derfor understreger Asger, at det er vigtigt 

at fastholde momentum og ikke aflyse de ”fall outs” - med få deltagere - der 

givet vil opstå hen over året. 

Myrna oplyste, at hun oplever samme succes på sine 18-hullers turneringer. 

4. Forårets Turneringer  

Mads oplyste, at Kønnenes Kamp, 7.4. på St. Donat er på plads 

Henrik oplyste, at Provence Open, 4.5. på Old Course er på plads 

Asger oplyste, at Forårsafslutningen, 27.5. på Barbossi er på plads 
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Myrna oplyste, at Club Danois gerne ville genoptage tidligere tiders af dem 

sponserede turnering.  

 

Alle var enig om, at det selvfølgelig skulle gentages, og Myrna og Connie påtog 

sig den videre planlægning desangående. 

 

5. Generalforsamling 30. marts 2022 

Praktik 

Inger oplyste, at hun fra Le Manoir de l’Etang havde fået endelig pris for 

arrangementet på ???? EUR pr. deltager incl. frokost. Som vedtaget på sidste 

bestyrelsesmøde bidrager klubben med 25 EUR pr. deltager, så egenbetalingen 

bliver ???? EUR. 

Ansvarsforsikring for medlemmer 

Asger havde inden mødet fremsendt et notat med sine tanker omkring 

medlemmernes ansvarsforsikring i forbindelse med golfspil og i særdeleshed 

risikoen ved ikke at være forsikret. 

Bestyrelsen var meget enige i notatet og i vigtigheden af at medlemmerne er 

ansvarsforsikrede i forbindelse med golfspillet i GCD regi. 

Bestyrelsen vedtog at tage problemstillingen med som agenda-punkt 

generalforsamlingen under punktet ”Forslag fra bestyrelsen”, hvor Asger vil 

gennemgå problemstillingen. 

Asgers notat medsendes som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastholder praksis om, at det ikke er GCD’s men det enkelte 

medlems ansvar, at sørge for at være ansvarsforsikringsdækket. 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen drøftede indstillingen af de nye kandidater til bestyrelsen – Dorte 

Munk og Mette Aaby. 

Mads havde inviteret Dorte Munk med på Zoom, for at præsentere sig selv. 

Dorte fortalte om sin baggrund og sine kompetencer i relation til at aflaste især 

Connie med kasserer arbejdet i GCD. 
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Bestyrelsen vedtog at indstille begge som kandidater til bestyrelsen til den 

kommende generalforsamling. 

Kommende møder 

Følgende kommende møder er vedtaget: 

- 30/03-22 Generalforsamling med efterfølgende konstituering 

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

 

6.   Eventuelt 

 

Leo Rasmussen, Nykredit, afskedsreception 18.3. 

 

Jos deltager som repræsentant for GCD og sørger for en gave fra GCD 

bestående af tre flasker til i alt 75 EUR. Henrik udarbejder og sender takkebrev 

fra GCD til Jos, som vedlægges gaven. 

 

Gæstespillere, krav om golf medlemsskab 

 

Bestyrelsen drøftede og vedtog, at det er et krav, at gæstespillere er medlem 

af et nationalt golfforbund. 

 

Regelkursus 

 

En dansk golfdommer havde tilbudt GCD et regelkursus. Bestyrelsen 

besluttede at takke nej tak til tilbuddet. 

 

Sponsorers betaling for deltagelse i en af dem sponseret turnering 

 

Aktualiseret af Nykredits deltagelse som sponsor med en medspillende 

medarbejder, havde Henrik foreslået, at sponsorer ikke skulle betale for at 

deltage i en turnering. 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget og vedtog, at sponsorer som spiller med i en 

turnering fremover kun betaler Greenfee mens klubben betaler evt. frokost for 

både spillende og ikke spillende sponsorer.  

 

Greenfee udregnes som Pris for Gæstespiller minus Pris for Ledsager. 


