
Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 13.9.2021.                

Tid og sted: Kl.  19 hos Allan, Adelgade 11 C               Deltagere: Bestyrelsen og 

suppleant. 

 Afbud:  Hanne 

_____________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden -   godkendt  

________________________________________________________ 

2.   Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 10/8/2021 – godkendt og 

underskrevet 

_____________________________________________________________________ 

3.   Formanden orienterer – MerGolf møde 15/10 I Søhøjlandet med en runde golf 

først, 1/11 Gitte og Jette deltager i DGU aftenkursus om Golfspilleren i Centrum i 

Ørnehøj Golfklub -  

_____________________________________________________________________ 

4.   Aktuelle sager: Køb af Fairway klipper, seneste klagesag, henvendelsen fra 

Nationalparken, opvaskemaskinen, ProAm, nye scorekort er i trykken, nye greenfee 

skal trykkes  

Fairwayklipper indkøbes på leasingaftale – Allan forhandler det færdig. 

Klagesag diskuteret – skal sagerne være åbne/lukkede. Kan/må vi spærre vores stier 

for fremmede måske skal vi opsætte flere advarselsskilte, så dem der går på de 

offentlige stier bliver mere opmærksomme. 

Nationalparken: Jette vender tilbage til dem for at få mere info. 

Opvaskemaskinen har fået udskiftet varmelegeme, der var problemer med 

strømmen – er udbedret af Holmriis. 

Nye scorekort er trykt, der er sat klokke på v. hul 2, 5, 6 og 17 – der er konstateret et 

problem når der udskrives rigtig mange scorekort på en gang, - så forskubbes 

klokkerne. Der tjekkes hvor mange der kan udskrive af gangen uden problemer. 

_____________________________________________________________________ 

5.   Større projekter flere tiltag omkring hul 4, 14, 15 som kan laves i løbet af 

vinteren og ikke vil genere spil på banen – Jette og Martin tager møde med Henrik 

på banen om planerne. 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

6.   Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt pr. (10 mdr. Regnskab) – status v/Allan – deadline for Budget 

for 2022 



Der var udsendt regnskab m.m. før mødet som viser, at vi mere en holder budgettet 

og forventer et overskud på trods af, at indtægter de sidste måneder ikke dækker 

omkostningerne. 

Budget ønsker til næste år skal indsendes inden d. 10.10.21 

6.2  Medlemsstatus  v/Jette - ca 313 fuldtidsmedlemmer – vi forventer/håber at 

kunne holde status quo. 

6.3  Sekretariatet  - Gitte ferie 23/9 TIL 30/9 

6.4  Personale – Anette ferie i uge 40 og nedsat timetal fra 1/10 - møde med 

greenkeeper Ralph og baneformanden 13/9 om ansættelse af Ralph som 

chefgreenkeeper 

6.5  Buggiudlejning – vi kan bruge 3 buggier mere næste år, skal/kan vi købe? det 

blev drøftet om der skulle indkøbes flere buggier, da vi i løbet af sommeren kunne 

udleje mange flere. Det vil kræve ombygning af buggy-parkering, samt en vurdering 

af behovet totalt – midlertidig løsning er at gøre servicevogn til nr. 6 og evt. lave 

aftale med private ejere om deres buggies må udlejes. 

6.6  Andre økonomisager -  vi er næsten færdig med overflytning af kassekreditten 

til Sparekassen Kronjylland, - det har været væsentligt mere omfattende 

(besværligt) end lovet. 

_____________________________________________________________________ 

7.   Greenfee /medlemmer  

7.1   Status for greenfeegæster - vi har haft greenfee indtægter på mere en kr. 

200.000 ift. til sidste år 

7.2   Status for Mer-Golf  - 58 medlemmer fra klubben – der forsøges lavet MerGolf 

turnering mellem klubberne i 2022, ligesom alle inviteres til åbne turneringer, da de 

ikke skal betale greenfee. 

7.3   Greenfeeaftaler er alle opdateret  

7.4   Greenfeebilletter - alle frivillige har fået tilbudt grenfeebilletter, som tak for 

deres indsats 

7.5  Status for antal klubmedlemmer 

_____________________________________________________________________   

 

8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 

 

8.1  Hverveaktiviteter i 2021 

8.1.1  Åben Golfbane 

8.1.2  Fyraftensgolf – Langhoff & Juul den 15/9  



8.1.2  Spil med dag 

8.1.3  Slagtilbud/Prøvemedlemskab 

8.1.5  Flere damespillere 

8.1.6  Andre aktiviteter/ideer 

 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2021 

8.2.1  Træning 

8.2.2  Mentorer 

8.2.3  Regelundervisning 

8.2.4  Par 3 bane prøve 

8.2.5  Banetilladelse 

8.2.6  Klub 37 - Gitte orienterede om status – enkelte nye er kommet her i 

September 

8.2.7  Andet 

 

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2021 

8.3.1  Efterskole  

8.3.2  Klub 37 – status senest var der 19 deltagere i søndags matchen – der afholdes 

”svendegilde” for alle sidst i denne måned. 

8.3.3  Overgang til KiKer 

 

____________________________________________________________________ 

9.   Kommunikation. 

9.1  Hjemmesiden - Samlet prisliste skal på efter godkendelse på bestyrelsesmødet - 

Rettelser vedr. henvisningsprovision Dansommer – rettelse/sletning af Profiloptik 

og Annis Blomster – Par 3 banen skal på hjemmesiden – ny aftale vedr. 1 senior 

med op til 3 gratis juniorer 

  

9.2  Nyhedsmails – Udsendes onsdag inden ProAm fredag i denne uge 

9.3  Facebook – Status på skift til Hanne – der arbejdes på sagen 

9.4  Infoskærmen – Kører igen 

9.5  Opslagstavlerne – vi skal til 2022 have en Turnerings-/match resultat stavle 

9.6  Golfbox 



_____________________________________________________________________                                                                                                                               

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 

10.1  KiK er – Referat af møde med KIK afholdt den 1. september 

10.2  Turneringer – resten af 2021: ProAm – Føtex – Ebelgolf – Sponsor/Hjælper 

10.3  Banen – Forslag til og økonomi for baneforbedringer/ændringer efterår og 

vinteren 21/22 

Se pkt 5. 

10.4  Klubhuset – Tegning over møbelplacering i klublokalet - skiltning af klubmestre 

mm i klublokalet i stedet for på trappeopgangen - MALING af klubhuset d. 9. og 

10.10 – mød op - gerne tilmelding i forvejen til Gøsta 

10.5  Sponsorer 

10.6  Fundraising 

____________________________________________________________________ 

11.   Spørgsmål, forslag og sager fra Medlemmerne 

 

12.   Diverse – vi skal finde en Flagansvarlig Allan har spurgt Niels Korsgaard, som 

har påtaget opgaven – hvis nogen ønsker særlige flagning, så skal man kontakte 

Niels. 

_____________________________________________________________________ 

13.   Ideer, sager og spørgsmål til behandling på senere møder  

_____________________________________________________________________ 

 

14.   Næste møde d. 25.10. kl. 19.00 hos Gitte 

 

Referat: Allan Bante 


