
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 16.9.2019.               Møde nr. 8/19 

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset  Deltagere: Bestyrelsen og suppleant   Afbud: Allan  og Jacob 

________________________________________________________________________________    

1.    Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
___________________________________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 7/19  
Godkendt 
_____________________________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer  
3.1  Buggierklæringer 

Der rykkes for manglende erklæringer 

_________________________________________________________   

4.   Områdebeskrivelser 

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer 

Markedsføring, Klubhuset og Baneområdet er fremlagt. 

Der mangler stadig nogle områdebeskrivelser, som især har værdi for nye bestyrelsesmedlemmer 

 

5.    Pro Am og Klubmesterskaber 

Evaluering 

Udsat til næste møde 

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

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. 31.8. 2019 (10 mdr. Regnskab) 

Oversigten var ikke klar til mødet 

 

6.2  Oplæg til budget fra de områdeansvarlige  

Jørgen fremlægger oplæg til budget på næste møde. 

Budgetforslag for Baneområdet fremlagt. 

Budget for markedsføring vil være det samme som i år  

 

6.3  Medlemsstatus 

Vi har indtil nu mistet 30 medlemmer og håber at få 20-25 nye, heraf  15-20 prøvemedlemmer 

6.4  Status prøvemedlemmer 

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

6.5  Advis om kontingentbetaling 

Advis udsendes inden 30.9. 

6.6  Lars s lærlingekontrakt 

Lars stopper når lærlingekontrakten udløber i slutningen af oktober, når han har bestået 

svendeprøven.  



 

6.7 Ansættelse af greenkeeperassistent  

Orientering om indkomne ansøgninger. 

Der er indkommet 12 ansøgninger, hvoraf 2-3 er relevante, herunder et godt emne, som indkaldes 

til samtale i uge 39. 

6.8  Fradragsberettigede gaver.. 

Allan orienterer om DGUs holdning 

Udsat til næste møde. 

_____________________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 

7.1   Status for greenfeegæster 

Udsat 

7.2   Status for Golfringen 

Vi får kun en lille del af kagen. For klubben er Golfringen næppe en økonomisk fordel, men det er 

den nok for medlemmerne, selv om tilslutningen er faldende. 

7.3   Status for Djursland-greenfee-tilbuddet 

Udsat 

 

_______________________________________________________________________________     

 

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 

Ikke flere i år. 

8.1.2  Spil med dag 

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 har flyttet sit søndagshold sammen med et onsdagshold. Henrik fortsætter med sit søndags-

hold.  

- 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 blive prøvemedlem igen, 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. Henrik arrangerer. 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019 

- Efterskole 

Er sluttet for i år. 

 

- Begynderturneringer 

Kører om mandagen.  

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

søndag eftermiddag. 

Gitte undersøger om der resten af året skal flyttes til 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. 

_______________________________________________________________________________ 

9.   Hjemmesiden. 

Bemærkninger?  

Udsat 

______________________________________________________________                                                                                                                                 

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 

10.1  Orientering om Hovedrengøringen af banen til Pro Am 

Få, men meget energiske hjælpere i regnvejr. 

10.2 Dronefotografering af banen 

Udsat 

10.3 Reparere eller sælge flagstang 

Repareres, Allan skaffer ny knop 

_____________________________________________________________________ 

11.   Diverse 

11.1  Algerensning på terrasserne 

Jørgen kan et billigt trick, som han tester 

11.2  Energibesparelser 

Forbrugstal sendes til Carsten Stig, som vurderer om der er noget at hente. 



11.3 Poloer og bolde med EGC tryk på 

Bolde indkøbt. Poloer droppet. 

11.4  Opvaskemaskine 

Sus anskaffer Ny/brugt 

_____________________________________________________________________ 

12.  Næste møde:   torsdag d. 10. oktober kl. 18.30, koncentreret om budget 


