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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2022 

Sted: Opio Valbonne 

Deltagere:  Connie Rasmussen, Mette Aaaby, Dorte Munk, Mads Barslund,   

Henrik Fuglsang. Desuden deltog Inger Rask, Karen Rygaard, Asger 

Hansen 

Fraværende: Lonnie Westrin 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet 22.4.2022 blev godkendt. 

2. Ugedagsturneringerne 

Status foråret 2022 

18 hullers turneringer 

Der var enighed om, at forårets turneringer havde forløbet fint og med et pænt 

antal deltagere i lyset af det faldende medlemsantal. 

9 hullers turneringer 

Inger fortalte, at antallet af deltagere er faldende på 9 hullers turneringerne, 

og at sommerens turneringer var tyndt besat.  Inger konstaterer, at flere 

medlemmer er flyttet tilbage til Danmark og forventer, at denne udvikling vil 

fortsætte i en grad, der vil/kan ende med at nedlægge 9 hullers turneringerne.  

Efteråret 2022 

Bestyrelsen er enige om, at de på sidste møde vedtagne og allerede igangsatte 

tiltag om større synlighed – jf. referatet af 22.4.2022, punkt 9 – vil kunne 

tiltrække nye medlemmer og vende udviklingen.  

Og måske vi allerede ser resultater af denne indsats, for der har i foråret for 

første gang i lang tid, været en nettotilgang af medlemmer, så der i dag er 122 

aktive og 6 passive medlemmer – jf. den af Connie efter mødet fremsendte 

opdaterede medlemsoversigt. 

Asger var på den baggrund og med en forventning om, at der måske kommer 

flere medlemmer gennem samarbejdet med CD og GCD’s øgede synlighed på 
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Facebooks ”Danskere i Sydfrankrig”, fortrøstningsfuld omkring efterårets 18 

hullers ugedagsturneringer. 

Asger konstaterede, at der i efteråret ikke var lagt nogen lørdags- eller 

søndagsturneringer og appellerede til om Mette og Lonnie kunne lægge deres 

”alternative spilforms” turneringer på disse dage med en i september og en i 

oktober. Mette oplyste, at disse turneringer ikke var planlagt endnu og at de 

formentlig tidligst kunne lægges i november. 

På baggrund af dels at Myrna Hald stopper som turneringsleder, og dels det nu 

meget lille antal aktivt spillende medlemmer med bopæl i Var, var der enighed 

om ikke længere at skelne mellem turneringer i Var og i Alpes Martime. 

Således bør alle 18 hullers turneringer – incl. Ugedagsturneringer – lægges på 

baner valgt af den enkelte turneringsleder, og hvor der forventes størst antal 

deltagere. 

3. Forårets turneringer - Evaluering 

Provence Open - Connie og Henrik 

Turneringen var forløbet perfekt i smukt vejr på Old Course med Nykredit som 

præmiesponsor. Nykredit annoncerede, at de i 2022 yderligere ville være 

sponsor på sommerturneringen i Hornbæk og på Nykredit Open på St. Endreol. 

Henrik forsøger at holde kontakten til Nykredit. 

Forårsafslutning – Karen og Asger 

Turneringen var i år lagt på Barbossi. Meget varmt vejr betød, at en del 

deltagere måtte gå ind før tid. Betjeningen og mad i restauranten var en 

skuffelse. 

4. Efterårets turneringer  

Sommergolf på Hornbæk – Henrik, Nykredit er præmiesponsor. Nykredit Private 

Banking deltager på otte deltagere. 

Sommergolf Kokkedal – Connie og Torben Arp 

Welcome Back – Mads, spilles på Monte Carlo Golf Club med UBP bank som 

sponsor. 

Nykredit Open – Christian Jørgensen, spilles på St. Endreol med Nykredit som 

sponsor. 

Nordic Cup – Mads, spilles på St. Donat med BIL som sponsor 



HF/170622 

CD / GCD turnering – Connie og Myrna, spilles på Opio Valbonne med CD som 

sponsor 

5. Turneringsledere 

Med udgangspunkt i, at Myrna stopper som turneringsleder drøftedes behovet 

for en eventuel erstatning for Myrna. 

Asger oplyste, at Christian Jørgensen havde indvilliget i at være turneringsleder 

på turneringerne i Var indtil han og Annette får solgt deres hus i Draguignan. 

Herefter – formentlig i 2023 - vil Asger gerne prøve at arrangere nogle 

turneringer i Var. 

Tommy Munk gennemfører 1 turnering som turneringsleder. 

6. Ny Bank for GCD i Frankrig 

Connie informerede om, at GCD skifter bank til Credit Agricole på grund af nye 

administrativt tunge regler hos den hidtidige bank Societe Generale.  

Erstatning af det gamle kontonummer med det nye er sket alle steder hvor 

kontonummeret optræder.  

Mads skriver om bank-skiftet i næste nyhedsbrev. 

7. Indkøb af rabatterede Greenfee billetter  

På baggrund af ideerne om flere fordele for GCD’s medlemmer, efterlyste 

Mads en stillingtagen til, om GCD skulle forsøge at etablere end ordning, som 

den REGS har.  

Asger orienterede endnu engang om REGS’s ordning, som indebærer en del 

administrativt arbejde for både den enkelte bane og REGS. Lonnie oplyste 

efterfølgende, at REGS har ca. 80 medlemmer og primært spiller turneringer 

med relativt få deltagere og tee-times pr. turnering.  

Der var flertal for, at det kunne være interessant for GCD’s medlemmer at have 

en tilsvarende ordning – og også kunne tiltrække nye medlemmer.  

Det blev besluttet, at Mads indledningsvist tager en snak med Opio Valbonne, 

for at få afklaret om det er en mulighed for GCD. Endvidere overvejer Dorte 

hvordan det rent praktisk kan fungere IT mæssigt. 

Punktet fortsætter på næste bestyrelsesmøde. 
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8. Præmiebudget for turneringsledere 

Som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde havde Henrik i Dropbox – 

”Dokumenter GCD” lagt de senest vedtagne rammer for turneringslederne 

”Præmiebudget Matchledere 2020”  

Karen udleverede et notat fra 2019 ”Retningslinier for budgetanvendelse i 

ugedagsturneringerne”. 

Mads henviste til at gældende regler fremgår i et notat fra 2020, som 

vedlægges dette referat. 

Mads sender notatet til Henrik, som erstatter det med det som ligger i 

Dropbox – ”Dokumenter GCD”. 

Udgangspunktet er at turneringslederne har rimeligt frie rammer til at agere 

indenfor, hvad der er rimeligt i forhold til situationen, hvis i tvivl, clear det med 

en anden turneringsleder. 

9. GCD’s administrative forhold iht. franske regler for foreninger 

Asger havde inden bestyrelsesmødet fremsendt orienterende mail om GCD’s 

forpligtelser som en fransk forening. 

Ansvarsforsikring for bestyrelsen 

Asger havde tegnet ansvarsforsikring for bestyrelsen hos GMF til 112 EUR/år 

GCD’s hjemstedsadresse 

En fransk forening skal have en hjemstedsadresse. GCD er registreret med 

hjemstedsadresse på Asgers adresse. I henhold til de franske regler skal en 

fransk forening i sine vedtægter blot anføre en hjemsteds kommune - jvf GCD’s 

vedtægter §1, hvor Asgers hjemstedskommune Nice er anført som GCD’s 

hjemstedskommune. 

Asger er indstillet på, at GCD fortsat har hjemstedsadresse hos ham. 

10.  Klubbens almindelige tilstand 

Turneringslederne oplever stigende problemer og utilfredshed med at 

håndtere holdsammensætninger, hvori der deltager specifikke høj handicap 

medlemmer, der har svært ved at spille til deres høje handicap. 

Turneringslederne efterlyser GCD-regler, som de kan henvise til. 
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Der var enighed om, at bestyrelsen tager punktet op på næste møde med 

henblik på at fastlægge reglerne på området.  

11.   Eventuelt 

Hjemmeside 

Connie efterlyste en revidering af måden Turneringer vises på på 

hjemmesiden. Connie vil tage kontakt til Lonnie desangående. 

Desuden havde Connie nogle konkrete punkter der skulle opdateres, disse 

fremsendes til Lonnie. 

Connie laver en opdatering af tilmeldingsproceduren til turneringer. 

GDPR 

Bestyrelsen drøftede GDPR reglerne, som også GCD er underlagt. 

På den baggrund opfordrer bestyrelsen til, at undgå at lægge fotos med 

detaljerede ansigter op på andre sider end GCD’s egne – hjemmeside og 

Facebook. 

Ligeledes understreger bestyrelsen, at udlevering af medlemmers 

kontaktinformation og andre personoplysninger – f.eks. mailadresse – ikke må 

ske uden medlemmets udtrykkelige tilladelse i det enkelte tilfælde. 

12.  Næste møde 

Næste møde blev aftalt til 20.9. kl. 14.30 på Provencal, hvor turneringslederne 

også deltager. 


