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Golf Club Danois  

Referat af bestyrelsesmøde 1. november 2022 

Sted: Provencale 

Deltagere:  Connie Rasmussen, Mette Aaaby, Dorte Munk, Lonnie Westrin, Mads 

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

Asger Hansen 

Fraværende: Ingen 

 

1. Godkendelse af referat 
 
Referatet fra Bestyrelsesmødet 17.6.22 blev godkendt. 
 
2. Regnskab, økonomi 
 
Bestyrelsen gennemgik det af Connie tilsendte regnskab, som udviste et resultat på 
EUR +1.123 pr. 1.11. mod budgetteret EUR – 7.935 for året som helhed. 
 
Connie oplyste, at en del af afvigelsen dels skyldes, at ikke alle turneringer var 
afregnet og bogført, dels at der var udgifter, der først kom i den sidste del af året og 
dels ikke budgetteret sponsorstøtte. 
 
Mads efterlyste en ændring af kontoplanen, så den afspejler resultatet af de enkelte 
turneringer samt periode udgifter. 
 
3. Ugedagsturneringerne 
 
Efterår 22 - 9 huller 
Inger oplyste, at turneringerne på Provencal har været fint besat. Alene i september 
og oktober havde 72 spillere deltaget. 
 
Efterår 22 - 18 huller  
Asger oplyste, at der var gennemført færre ugedagsturneringer p.g.a. mange store 
turneringer i efteråret. Samlet set vurderer Asger deltagelsen som OK, uden at være 
prangende.  
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Plan for 2023 
Asger konstaterede, at deltagelsen på St. Donat er meget lavere end turneringer på 
Opio Valbonne. Derfor droppes St. Donat i ugedagsturneringerne i 2023. 
 
Med henblik på at arrangere ugedagsturneringerne bedst muligt efter 
medlemmernes planer og banepræferencer, udsendes på foranledning af Asger et 
spørgeskema desangående til alle medlemmer i januar 2023. Resultatet får 
indflydelse på placering af resten af forårets turneringer. Så i første omgang bliver 
der i 2023 kun lagt 18 hullers turneringer op for januar og februar. 
 
Det blev vedtaget, at 18 hullers ugedagsturneringerne primært lægges på torsdage. 
 
Der vil fremover ikke blive særskilt sommer golf, 9 og 18 hullers ugedagsmatcher vil 
blot fortsætte til primo juli, med ugedagsturneringslederne. Disse opfordres dog til 
at delegere i videst muligt omfang. 
 
4. Afholdte turneringer – evaluering 
 

• Sommergolf, Hornbæk: +30 deltagere. Henrik oplyste, at han to dage før var 
blevet ramt af Covid og havde fået Jos Hansen til at afvikle en fin turnering. 
Henrik gentager turneringen i 2023. 

• Sommergolf, Kokkedal: 27-28 deltagere. Connie oplyste, at turneringen forløb 
fint. 

• Welcome Back, Monaco: 40 deltagere. Mads oplyste, at turneringen forløb 
fint. Stor tak til Dorte for alle de fine fotos. Mads oplyste, at sponsor næppe er 
med i 2023. 

• Nordic Cup, St. Donat: Der var enighed om, at uden sponsor ønsker vi ikke at 
deltage i den nuværende form. Mads overvejer om turneringen kan 
gennemføres i en anden form fremover. BIL springer formentlig fra som 
sponsor. 

• CD/GCD, Opio Valbonne: 24 deltagere. Connie oplyste at turneringen forløb 
fint. Deltagere var primært medlem af både CD og GCD, hvorfor den ikke 
afstedkom mange nye medlemmer som antaget. Mads har talt med Nick 
Worm der oplyste at CD godt vil være præmie sponsor til næste år. 
Turneringen bør fremover lægges i danske ferieperioder således den kan 
tiltrække ikke medlemmer.  

• Nykredit Open, Saint Endreol: 36 deltagere. Christian Jørgensen var 
turneringsleder. Turneringen forløb fint. Henrik F oplyste, at Nykredit 
formentlig fremover kun er præmiesponsor. 
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• Sommergolf: På baggrund af deltagelsen i sommeren 2022, konstaterede alle 
turneringsledere, at de ikke længere finder, at der er behov for at arrangere 
særskilt sommergolf. 

• Spanienstur: 12 deltagere. Mette oplyste, at turen forløb fint, men forventer 
ikke at den gentages fremover. 

 
5. Turneringsledere i 2023 
 
Inger, Karen og Asger oplyste, at de fortsætter som turneringsledere i 2023 
assisteret af Tom Munk og Christian Jørgensen. Mads og Mette oplyste, at de også 
står klar til at hjælpe om nødvendigt. 
 
6. Nye medlemmer aktivitet med gratis efterår/gratis første halvår 
 
Bestyrelsen drøftede tiltaget om at tilbyde nye medlemmer gratis medlemsskab ved 
indmeldelse i 2. halvår.  
 
Det blev vedtaget at gøre tiltaget permanent, således at nye medlemmer, som 
melder sig ind i 2. halvår får medlemsfordele fra dagen for indmeldelsen, mens 
medlemskab betales i forbindelse med kontingentopkrævning for året efter 
indmeldelse. 
 
7. Turneringsplan 2023 
 

• Kønnenes Kamp, Old Course, 18.4. Turneringsleder Mads og Lonnie 

• Provence Open / CD/GCD. På baggrund af den faldende tilslutning til Provence 
Open, blev det besluttet fremover at bruge CD/GCD turneringen som – og 
kalde den - Provence Open 19.5. Turneringsleder Mette og Henrik 

• Forårafslutning, Monaco, 2.6. Turneringsleder Mads. 

• Sommergolf Hornbæk, 7.7. Turneringsleder Henrik 

• Sommergolf, Kokkedal, 14.8. Turneringsleder Mads 

• Welcome Back, 8.9. Turneringsleder Asger 

• Nykredit Open, 20.9. Turneringsleder Christian / Asger 

• Nordic Cup, Spilles kun hvis det lykkes at få sponsor. Fastlægges senere. 
 
8. Drøftelsen fra sidste møde omkring skal GCD opkøbe green fee og sælge dem.   
 
Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at droppe det. 
 
9. Bestyrelsen 2023 og frem 
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Connie fortsætter ikke. 
Lonnie har endnu ikke gjort op om hun stiller op til genvalg 
Øvrige stiller op til genvalg 
 
10.  Generalforsamling 
 
Fastlagt til 25.3. på Le Manoir de l’Etang. Connie påtager sig at arrangere. 
Bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen er fastlagt til 27.2. kl 14.00 som Zoom-
møde. 
 
11.  Fremtiden for GCD 
 
Connie oplyste, at der pr. d.d. 123 aktive og 14 passive medlemmer i GCD. Der var 
enighed om, at det er afgørende, at klubben kan tiltrække nye medlemmer. 
 
Mette og Lonnie gentog deres forslag om flere sociale arrangementer – 9 and Dine, 
mere sociale spilleformer – ikke altid Stableford. 
 
Bestyrelsen drøftede det generelt lave – og faldende - antal deltagere til klubbens 
turneringer. Af klubbens 123 aktive medlemmer er der for få, der spiller. Derfor 
opfordres alle medlemmer til dels at deltage mere aktivt i klubbens turneringer og 
dels arbejde aktivt med udbredelsen af større kendskab og synlighed om klubben, 
således at medlemsantallet kan stige. 
 
Med henblik på at øge kendskabet til GCD hos danske golfspillere, blev det foreslået 
at  

• Udsende opslag om GCD til alle danske golfklubber - i første runde til dem vi 
alle har kontakt til. 

• Få PR på Golf.dk  Mads 

• Øget synlighed på Danskere i Sydfrankrig 

• Artikel(-er) i Club Danois bladet  
 
Hvem gør hvad??? 
 
12.  Klubbens almindelige tilstand 
 
Inger, Karen og Asger mener, at der er alt for stor forskel i regulering af HCP for dem 
der reguleres efter WHS - medlemmer af dansk golfklub - og dem, der ikke gør – 
medlemmer af fransk golfklub under FFG.  
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Derfor efterlyste de, at det endnu engang forsøges at indføre handicapregulering 
efter WHS-systemet for alle GCD medlemmer. 
 
Det blev vedtaget, at Connie endnu engang forsøger at tale med Golfbox 
desangående.  
 
Alternativt blev det foreslået, at FFG medlemmer registrerer deres scores i Kady 
app’en – som betyder HCP regulering efter WHS - og meddeler deres nye HCP til 
GCD. 
 
Bestyrelsen besluttede, at Inger og Asger finder en løsning, som vil kunne fungere i 
praksis. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der indføres et max HCP på 42 ved alle præmiegivende 
turneringer. 
 
13.  Eventuelt 
 
På baggrund af turneringsledernes øgede udgifter til bl.a. kørsel ved arrangering af 
turneringer besluttedes det, at de faste turneringsledere i lighed med 
bestyrelsesmedlemmerne fremover modtager 300 EUR årligt til 
omkostningskompensation.  
 
Det blev vedtaget at indføre medlemskort som plastik-/kreditkort. 
Dorte og Mette arbejder med layout og i samarbejde med Connie sikrer 
udarbejdelse af nye medlemskort. 


