
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 10.10. 2019.           Møde nr. 9/19 

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset  Deltagere: Bestyrelsen. Afbud fra Sus    

________________________________________________________________________________    

1.    Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
___________________________________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 8/19  
Godkendt 
_____________________________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer  
3.1  Buggierklæringer 

Der mangler 3 

3.2  Forberedelse af Generalforsamling 

3.2.1  Dato 

Fastsat til mandag d. 27 jan. 2020 

3.2.2  Nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. 

Sus og Henrik genopstiller ikke. Mulige kandidater drøftet. 

_________________________________________________________   

4.   Områdebeskrivelser 

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer 

Markedsføring, Klubhuset og Baneområdet er fremlagt. 

Der mangler stadig ajourføring af nogle områdebeskrivelser. 

Ajourføres af Henrik 

 

5.    Pro Am og Klubmesterskaber 

Evaluering 

ProAm særdeles vellykket. Regnskabet er ikke afsluttet, men der forventes et overskud på 23-

25.000 

Ringe tilslutning til klubmesterskaberne. Sideløbende match skal ikke være over 2 dage. Måske for 

mange matcher tæt på hinanden. Formatet drøftes på næste møde. Evt. hulspil efter 

slagspilskvalifikation. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                   

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. 30.9. 2019 (11 mdr. Regnskab) 

Oversigten fremlægges og drøftes. 

Der forventes et fornuftigt overskud, især pg.a. mindre forbrug på baneområdet. 

Maskinskuret, boldopsamleren og opvaskemaskine betales over driften, og kr. 22.000 af de 27.000 

fra DIF hensættes til Par 3 banerenovering og udslagsskur. 

 

6.2  Oplæg til budget fra de områdeansvarlige  

Jørgen fremlægger oplæg til grovbudget.  

Der skal også udarbejdes et 5 årsbudget 



Budgetforslag for Baneområdet fremlagt. 

Budget for markedsføring vil være det samme som i år . 

Budgetoplæg drøftet. Jørgen bearbejder budgetoplægget ud fra drøftelserne, herunder et 

nettotab på 20 fuldtidsmedlemmer. 

6.3  Medlemsstatus 

Indtil dato har 38 fuldtidsmedlemmer meldt sig ud, 9 er blevet flexmedlemmer, 3 er blevet passive 

og 1 er blevet langdistance.  

Udmeldinger skyldes overvejende alder og svækkelse.  

Indtil dato har vi udefra fået 5 fuldtidsmedlemmer, 2 langdistance og 1 flex. 

10 prøvemedlemmer har meldt sig ind. 10 mere forventes at melde sig ind. 

6.4  Status prøvemedlemmer 

30 prøvemedlemmer har fået gult kort, d.v.s. tilladelse til at spille på vores bane. 

10 har meldt sig ind. Der udsendes en opfordring til indmeldelse inden 1.nov. 

6.5  Advis om kontingentbetaling 

Advis og opkrævning udsendt. 

6.6 Ansættelse af greenkeeperassistent  

Frank Frosch er ansat fra 15.2. 2020 på kontrakt med 11 måneders ansættelse om året.  

Vi forventer at kunne spare størsteparten af hidtidig mekanikerudgift på ca. 25.000 

6.7  Fradragsberettigede gaver.. 

Allan orienterer om DGUs holdning 

DGU kan ikke hjælpe os med at blive godkendt som gaveberettiget forening, fordi vi har for få 

medlemmer.  

6.8  Udlejningsbuggier 

Kontrakten med Svenningsen er opsagt. 

Vi kan købe de 5, vi har haft, for kr. 75.000 + moms eller købe/lease  nye til ca. 35.000 stykket. 

Vi skal have buggier til udlejning, men kan nok nøjes med 4 stk. Allan indhenter leasingtilbud på de 

5 gamle buggier og på 4 nye buggier a kr. 35.000. 

_____________________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 

7.1   Status for greenfeegæster 

Den budgetterede indtægt forventes opnået. 

7.2   Status for Golfringen 

Som den mindst besøgte klub kunne vi ønske os, at en større del af kontingentet forbliver i 

hjemmeklubben. Tanken luftes på næste møde i Ringen. 

7.3   Status for Djursland-greenfee-tilbuddet 

Kendes ikke endnu. 

_______________________________________________________________________________     

 

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



8.1.1  Golfens Dag/Åben Golfbane 

Ikke flere Åbent Hus-dage i år. 

8.1.2  Fyraftensgolf 

Måske en enkelt (Kommunen) mere i år 

8.1.2  Spil med dag 

Ny dato overvejes. 

Prøves til foråret 

8.1.3  Slagtilbud. 

Ikke yderligere markedsføring pt. 

Gentages til næste år. 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2019 

- Træning 

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

søndag eftermiddag.. 

Arild er stoppet. Henrik fortsætter med onsdags- og søndagshold.  

- Mentorer 

Bruges som hjælpere på Par 3 banen og den store bane 

- Regelundervisning. 

 DGUs Regelprøve anvendes til prøvemedlemmerne 

- Banetilladelse 

Banetilladelsen angives ved et gult medlemskort. 

- Andet 

a) Præcisering af hvem der kan blive prøvemedlem. 

Som udgangspunkt, skal man ikke have spillet før, men hvis det er mindst 6-7 år siden man har 

spillet lidt kan man accepteres. 

b) Hvis 100 kr slagtilbuddet gentages til næste år, kan man så blive prøvemedlem igen, hvis man 

ikke rigtig er kommet i gang i år? 

Ja, hvis man ikke er kommet længere end til at prøve at spille Par 3 banen. 

c)  ”Overgangskontingent” for prøvemedlemmerne. 

En rabat på første halvår på kr. 1.000 blev besluttet. Den forudsætter indmeldelse og betaling pr. 

1.nov. 

 

d)  Der arrangeres en afslutningsmatch for prøvemedlemmerne søndag d. 22. august. Foursome-

greensome, par bestående af ny og gammel. 

Vellykket, men for få deltagere. 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019 

- Efterskole 

Kører med træning om søndagen hos Arild. 

Er sluttet for i år. 

 

- Begynderturneringer 

Kører om mandagen. Er nu flyttet til søndag. 

Hvis behov tilføjes en sen start mandag for de arbejdsramte, og til næste år en ekstra dag, f.eks. 

søndag eftermiddag. 

 

- Klub 37+ eller Kaninklubben 



Kører fint som sidste år ved Gitte Sejersen og hjælpere.  

Aftalt med Gitte at hun kan kontakte Henrik, hvis hun mangler hjælpere. 

8.4 Hvervning – Introduktion – Fastholdelse  i 2020  

Evaluering af programmet i 2019 

Program for 2020 

En hurtig evaluering siger, at programmet har været vellykket, og at det skal gentages i 2020. 

_______________________________________________________________________________ 

9.   Hjemmesiden. 

Bemærkninger?  

Udsat til næste møde 

______________________________________________________________                                                                                                                                 

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 

10.1  Orientering om Arbejdsplan for banen i vinter 2019-2020 

Arbejdsplan vedhæftet som bilag. 

Taget til efterretning. 

10.2 Dronefotografering af banen 

Udsat 

_____________________________________________________________________ 

11.   Diverse 

11.1  Algerensning på terrasserne 

Jørgen kan et billigt trick, som han tester 

11.2  Energibesparelser 

Forbrugstal sendes til Stig.  

11.3  Brændesankning 

Nogle naboer vil gerne sanke brænde, anslået 20 rm.  

Ok, men de bør betale noget for det. Henrik forhandler. 

11.4  Ny opvaskemaskine 

Sus anskaffer med Jacobs hjælp. 

_____________________________________________________________________ 

12.  Næste møde                         Mandag d. 11. nov. 


