
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 21.5.2019.               Møde nr. 5/19 

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant. Afbud fra Jørgen Fink  

________________________________________________________________________________    

1.    Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
___________________________________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 4/19  
Godkendt 
_____________________________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer  

Ansvarsforsikring af buggies 

Vores udlejningsbuggier er ansvarsforsikrede gennem Svenningsen, men medlemmerne skal selv 

ansvarsforsikre deres buggier. Allan laver forslag til erklæring fra ejerne om ansvarsforsikring. 

______________________________________________________________________________   

4.   Områdebeskrivelser 

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer 

4.1   Markedsføring og Baneområdet fremlagt. 

4.2   Øvrige fremlægges på dette møde. Den nugældende kan rekvireres hos Henrik, hvis man ikke 

selv har den. 

Fremlægges på næste møde. Forslag kan fremsendes til Henrik til redaktionel ”uniformering” 

_______________________________________________________________________________ 

5    Fornyet ansøgning til DIF og DGI s foreningspulje  
Allan fremlægger udkast til ansøgning. (bilag) 

Allans forslag godkendt, reduceret til kr. 30.000 som behandles hurtigere. 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. 30.4.2019 (6 mdr. Regnskab) 

Både indtægter og udgifter holder sig pænt indenfor budgettet. 

6.2  Medlemsstatus 

Vi har til dato fået 7 nye fulde medlemmer og 52 prøvemedlemmer. Succes! 

6.3 Mulige besparelser/øgede indtægter på kort og langt sigt med udgangspunkt i det godkendte 

Økonominotat.  

 

6.3.1 Loyal-Tee 

Niels undersøger Loyal-tee effekten i Markusminde 

 

6.3.2 Billiggreenfeeuge på Djursland.  

Oplæg fra Henrik (bilag). Norddjurs vil gerne være organisator, men når det ikke i år. De har billig 

uge i uge 34. Skal vi lave tilsvarende? 



 

Norddjurs har foreslået en foreløbig model i juli måned med fælles reduceret greenfee. Vi er med, 

og Allan kontakter Norddjurs. Vi mener der skal en vis markedsføring til. 

 

6.3.3 Hole in one præmie 

Jacob undersøger løbende hole in one præmie (i Randers?) 

 

6.3.4 Lysstyring 

Jacob taler med Holmris om lysstyring. 

 

6.3.5 Energibesparelser generelt 

Niels finder energikonsulent. 

 

6.3.6 Autocamperplads 

Jørgen foreslår indtægt fra autocamperpladser.  

Forslaget drøftet. Indtægten usikker og evt. problem at få dem væk inden kl. 8.00 

(Efter mødet har Allan undersøgt prisniveauet, som ligger mellem 0 og 160 kr pr nat. Det vurderes 

at være for lille en indtægt i forhold til ulemperne.) 

 

6.3.7  Omlægning af lån 

Der blev orienteret om omlægningen af to lån til et lån,, som giver en likviditetsforbedring på ca. 

10.000 kr i resten af lånets løbetid, 16 år. 

 

6.3.8 Andre muligheder 

Overvejes 

 

______________________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 

7.1   Status for greenfeegæster  

Normal for årstiden 

7.2   Status for Golfringen 

Normal 

7.3   Greenfeeaftaler  

Kr. 250 i alle aftaler med andre klubber.  

Er på plads. 

_______________________________________________________________________________     

 

8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 
8.1  Hverveaktiviteter i 2019 

8.1.1  Golfens Dag/Åben Golfbane 

Vurdering af forberedelse og afvikling af Åben Golfbane d. 7.4 og 5.5.  

Skal vi have flere tilsvarende i år? 



30 deltager på de to dage. Fint. Formentlig ikke flere Åbent Hus-dage i år. 

 

8.1.2  Fyraftensgolf 

Status fra Flemming  

5 arrangementer med i alt 87 deltagere. Fint. 

8.1.2  Spil med dag 

Tidspunkt og organisator skal findes 

16.6. kl. 10.00. Jakob organiserer. 

8.1.3  Slagtilbud. 

Markedsføring 

Slagtilbuddet kombineret med Fyraftensgolf og Åben Golfbane har til dato givet 52 prøve-

medlemmer. Stor succes. 

Ikke yderligere markedsføring pt. 

 

8.1.4   Drengerøvsarrangement: 

Opgives, da interessen formentlig er for lille. 

 

8.1.5  Flere damespillere 

Ingen initiativer for nuværende 

 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2019 

- Træning 

Heldigvis mange nye, så vi skal have organiseret flere træningshold med  8-12 deltagere. 

Prøvemedlemmerne opdeles på 4 hold, som hver får en ugentlig træningstime enten onsdag eller 

søndag eftermiddag. Henrik hjælper Arild, og de organiserer og varetager træningen. 

 

- Mentorer 

Bruges som hjælpere på Par 3 banen og den store bane 

 

- Regelundervisning 

Regelundervisning ved Brændgård 

 

- Banetilladelse 

Det præciseres at banetilladelsen ikke er Golfkørekortet og kun gælder for spil på vores bane. 

 

- Andet 

Ikke pt. 

 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019 

- Efterskole 

Kører med træning hos Arild 

 

- Begynderturneringer 

Kører om mandagen. Måske behov for nogle sene starter til de arbejdsramte begyndere 

 

- Klub 37+ eller Kaninklubben 



  Andet navn? 

Tanken bag navnet 37+ , som også bruges i andre klubber, er at ikke kun begyndere(kaniner) men 

også flerårige medlemmer, som ikke er kommet ned i hcp. 36 og ikke føler sig hjemme i de faste 

KIKer skal have et tilhørssted. Klub 37+ vil således skulle have en decideret begynder afdeling og 

en højhandicap afdeling, hvor man kan være i op til 3 år. 

Drøftes med Gitte Sejersen 

Kører i øvrigt fint som sidste år ved Gitte Sejersen og hjælpere.  

_______________________________________________________________________________ 

9.   Hjemmesiden. 

Status for overføring og ajourføring af tekster mm. fra nuværende hjemmeside til den nye. 

Efter nogle problemer er den nye hjemmeside sendt i luften med Kim Hjort ved styrepinden.  

Klubbens domæneejerskab sikres, evt. hos en ny host.  

________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 
10.1  Baneområdet 

Rullegræsset på voldene ved green 3,10 og 12 og på teestederne 8, 12 og 13 har godt fat. 

De såede volde og fairway 14 halter, fordi vorherre gav dem for lidt vand i starten. Der er 

eftersået. 

Par 3 banen er ringe, og det har den såmænd altid været, og tørken sidste år, hvor vi sparede på 

vandingen, gjorde den ikke bedre, men brugen har hidtil været begrænset. 

Med Fyraftensgolf og de mange prøvemedlemmer er brugen nu væsentlig større end normalt. Vi 

forsøger en hurtig forbedring af greens, men Jacob er alene i 14 dage og har nok at gøre med at 

holde græsset nede på den store bane. 

Hvis vi forventer en permanent øget brug af Par 3 banen skal en total renovering/omlægning 

overvejes, i lyset af de økonomiske muligheder.  

 

_____________________________________________________________________ 

11.   Diverse 

Ingenting 

_____________________________________________________________________ 

12.  Næste møde  

Tirsdag d. 18.6.  kl. 18.30 

 


