
Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 11.11. 2019.                    Møde nr. 10/19

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

_______________________________________________________________________________   

1.    Godkendelse af dagsorden 
Godkendt
___________________________________________________________________________________

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 9/19 
Godkendt
_____________________________________________________________________________________

3.   Formanden orienterer 
3.1  Buggierklæringer
Der mangler 1 ukendt. Niels undersøger.

3.2  Forberedelse af Generalforsamling

3.2.1  Dato
Fastsat til mandag d. 27. jan. 2020
Indkaldelse udsendes på e-mail og hjemmesiden senest d. 10. januar.

3.2.2  Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Sus, Jørgen og Henrik genopstiller ikke. 

3.3     Tanker om klubbens økonomi
1.  Støtteforening
2.  Fradragsberettigede gaver
3.  Fundraising

Ad 1. Formålet med en støtteforening skulle være, at den kunne få medlemmer, der vil give 
golfklubben penge.
Det er nok svært at forestille sig, at ret mange andre end golfspillere og golfsponsorer vil være 
medlemmer af en sådan støtteforening, og disse kan så lige så godt donere/sponsere direkte til 
golfklubben. 
Et incitament til at donere kunne være, at en donation er fradragsberettiget. Det kræver at Støtte-
foreningen kan godkendes som berettiget til at modtage gaver, og det forudsætter bl.a. at 
støtteforeningen har mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Golfklubben kan blive 
godkendt til at modtage fradragsberetigede gaver, og så er der ingen grund til at gå omvejen af en 
støtteforening med vedtægter, bestyrelse, generalforsamling, regnskab etc.

Ad 2. Allan Bante har undersøgt betingelserne for at klubben kan godkendes til modtagelse af 
fradragsberettigede gaver. Ifølge Bekendtgørelsen skal foreningen have mindst 300 
kontingentbetalende medlemmer, og det har vi når vi regner flex og langdistance medlemmer 
med.

Ad. 3.  Der findes en oversigt over legater og fonde, men der er nok overdrevne forestillinger om 
hvor nemt det er at få tilskud. Det vil under alle omstændigheder ikke være til drift, men kun til 
enkeltstående projekter.

Konklusion:
- der er ingen tungtvejende fordele ved at etablere en støtteforening
- der søges om godkendelse som fradragsberettiget forening 
- medlemmerne opfordres til at give gaver, nok nemmest til konkrete projekter, som f.eks. stier, 



  en ny fairwayklipper, et nyt hul gennem skoven etc.
- klubbens faste drift skal bæres af løbende indtægter som kontingenter, greenfee og sponsorer, 
  og  må ikke være afhængig af ”tilfældige” donationer eller engangsindtægter. 
- fundraising skal være en fast del af sponsorarbejdet.

3.4    Udmeldelser

Efter udmeldelsesfristen er der modtaget 5 udmeldelser/statusændringer. De behandles i 
overensstemmelse med vedtægterne.

_____________________________________________________________________________

4.     Andre typer af medlemskaber

Der er fremsat forslag om 9(10) hullers-medlemskab, og Pensionist-medlemskab for over 80 eller 
over 85 årige, evt. kombineret med 9 hullers spilleret

Det er muligt, at nogle få medlemmer vil blive længere med et 9 hullers medlemskab til halv pris, 
men der vurderes, at være en stor risiko for, at flere vil vælge dette medlemskab, selvom de ikke er 
på vej ud, og så taber klubben. Det vil i øvrigt være svært at administrere/kontrollere. 
Vi vil derfor ikke indføre et 9 hullers medlemskab. 

Pensionistmedlemskab for over 80/85 årige, evt. på kun 9 huller blev også drøftet, men afvist med 
samme begrundelse som 9 hullers medlemskab.
______________________________________________________________________________  

5.    Pro Am
Pro-Am udvalget ønsker at også afledte indtægter, såsom drikkevaresalg skal indregnes i 
turneringens økonomiske resultat. Besluttet, at der kun regnes med direkte indtægter som hidtil, 
men at det oplyses på generalforsamlingen, at der også generes andre, inddirekte indtægter.

                                                                                                                                                        
6.   Økonomi, Administration og Personale
6.1  Økonomioversigt pr. 31.10.9. 2019 (12 mdr. Regnskab)
Årsregnskabet viser et overskud på ca. kr. 100.000, som er mere end budgetteret. Der er lavere 
indtægter, men også lavere udgifter i kraft af omhyggelig omkostningsstyring.

Overskuddet er nødvendigt for at finansiere likviditetsbehovet. En del af overskuddet hensættes til 
køb af udlejningsbuggierne, se nedenfor. 

6.2  Oplæg til budget 
Budget for 19-20 og 5-årigt budgetoverslag gennemgået  og konsekvenserne drøftet.

6.3  Medlemsstatus
Indtil dato har 45 fuldtidsmedlemmer meldt sig ud, 9 er blevet flexmedlemmer, 4 er blevet passive 
og 1 er blevet langdistance. 
Udmeldinger skyldes overvejende alder og svigtende helbred. 

Indtil dato har vi udefra fået 5 fuldtidsmedlemmer, 2 langdistance og 1 flex.
18 prøvemedlemmer har meldt sig ind og 2 vil melde sig ind til foråret.

I de kommende år må vi også regne med at tabe omkring 40 medlemmer om året, da vi har over 
100 medlemmer på 70 år og derover. En større kontingentforhøjelse vil formentlig også skubbe 
nogen ud over kanten. Vi kan ikke regne med at få mere end ca. 20 nye om året, og det vil endda 
kræve en massiv hverve- og fastholdelsesindsats som den, der er lavet i år.



Det er en ringe trøst, at dette er billedet for de fleste danske golfklubber. Vi vil være særligt hårdt 
ramt, fordi vi har et begrænset medlemsopland med en høj gennemsnitsalder,

6.4  Udlejningsbuggier
Vi kan købe/lease de 5, vi har haft i leje fra Svenningsen, for kr. 70.000 + moms eller købe/lease 4 
nye, da 4 skønnes tilstrækkeligt. Leasing vil koste knap kr. 2.000 pr. md.

Frank, vores nye greenkeeper og mekaniker har vurderet, at de 5 buggier er i fin stand.

Hvis vi køber de 5 buggier af Svenningsen har vi to interessenter, der gerne vil købe hver en buggy 
og leje den ud til klubben på nærmere aftalte vilkår. Med 2 solgte har vi råd til at købe alle 5 
kontant nu, og forsøge at sælge et par stykker mere til medlemmer eller firmaer.
Allan laver udkast til ”lejereglement”.

_____________________________________________________________________________

7.   Greenfee

7.1   Status for greenfeegæster
Greenfeeindtægten er faldet lidt i år.

7.2   Status for Golfringen
Som den mindst besøgte klub kunne vi ønske os, at en større del af kontingentet forbliver i 
hjemmeklubben. 

På efterårsmødet i Golfringen blev det foreslået, at kontingentet hæves til kr. 975 mod 800 i dag, 
og at kr. 250 bliver i hjemmeklubben mod 200 i dag. Vi går ind for forslaget.

Golfringen, og andre rabataftaler er til glæde for medlemmerne, men næppe en økonomisk fordel 
for klubben.

7.3   Status for Djursland-greenfee-tilbuddet
Det har været en succes, med en pæn indtægt til os. Gentages til næste år.

_______________________________________________________________________________   

8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

Evaluering af programmet i 2019 og Program for 2020

En hurtig evaluering siger, at programmet i år har været vellykket, og at det skal gentages i stort set
samme form i 2020.
_______________________________________________________________________________

9.   Hjemmesiden.
Tilfredshed med sidens indhold og opdatering.

_______________________________________________________________________________

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne

10.1  Brændesankning
2 naboer til banen, den ene skovarbejder, har spurgt om de må sanke brænde i skoven mellem 1. 
og 15. hul. Aftalt at de må fjerne dødt træ for kr. 100 pr. rummeter.



10.2.  Par 3 Banen 
Tre nye greens er anlagt i råjord. Pålægning af vækstlag og såning til foråret.
Der fortsættes med de øvrige arbejder i vinter-anlægsplanen

10.3  Opvaskemaskine
Sus/Jacob anskaffer ny/brugt opvaskemaskine

10.4  Turneringsprogram
Jacob laver udkast til næste møde.
_____________________________________________________________________

11.   Diverse

Intet
_____________________________________________________________________

12.  Næste møde       Mandag d. 9. december.                  


