
Bestyrelsesmøde 13. juni 2022 
Tilstede Allan Bante, Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl, suppleant Hanne Verdoes og 
Jette Glargaard (referent) 
Afbud: Martin Sass 
 

1. Bestyrelsen godkendte dagsordenen til dagens møde 
 

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2022. 
 

3. Formanden orienterer 
Mobilitetsplanen ved vi nu bliver godkendt af Byrådet. Når/hvis den 
godkendte omfartsvej skal etableres, er det vigtigt at golfklubben har ny bane- 
og omkostningsplan klar og at vi får mindst 2 år til reetablering af banen inden 
vejen anlægges. Vejen skal gå henover green 18, drivingrange og lidt af par 3 
banen. De omtalte arealer er mageskiftet med skovarealet fra hul 1 til hul 2 for 
en del år siden, og bestyrelsen er i gang med at forsøge at skaffe relevante 
referater og notater fra mageskiftet, som måske kan afklare kommunens evt. 
økonomiske kompensation til klubben, når banen skal reetableres. 
 
Ulla Degn og Birgitte Ejstrup, som er ansvarlige for de frivilliges vagtplan og 
kvalitet i Shoppen vil gerne have et møde med Husudvalget som består af 
Hanne Verdoes og Jacob Rosendahl – Jacob og Hanne kontakter Ulla og 
Birgitte for aftale. 

 
4. Aktuelle sager  

4.1. Husudvalget 
Hanne og Jacob udarbejder liste med angivelse af ansvarlige vedr. de mange 
forskellige områder i og omkring klubhuset og planlægger arbejdsweekend. 
4.2. Nøgler til/i klubhuset 
Allan har undersøgt forskellige mulige løsninger og det blev besluttet, at vi 
afskaffer brug af nøgler og får lavet personlige nøglebrikker, der kodes med 
tilladelser til den enkelte, der skal have adgang til en eller flere aflåste døre. 
4.3  Ellader til P-pladsen 
Jette arbejder videre med afklaring heraf med Norlys og OK for omkostningsfri 
opsætning og drift for golfklubben. 
4.4   Status buggier 
Vi har haft en del problemer med buggy 1 og 2 – disse kører igen og 
baneservice buggien, som var punkteret, har fået nyt dæk.  



Vi har lånt 1 elbuggy og 1 benzinbuggy og vi skal senest midt juli have afklaret 
om vi vil købe dem. De mange reparationer på vore egne, taler for en 
investering i nyere mere stabile buggier. 
4.5. Tilbud om køb af lille jordstykke ved Ryttergården 
Gode naboer til Ryttergården er interesserede, men vi mener p.t. at det er 
bedst ikke at frastykke noget fra det pænt store areal vi har liggende der, idet 
arealet måske i fremtiden kan blive inddraget til bebyggelse og derved være af 
stor økonomisk interesse for golfklubben. 
4.6 Momsrefusion 
Vi er i gang med forberedelserne til refusion af moms for 2022 som udbetales 
i 2023. Det kræver bl.a. at mindst 100 klubmedlemmer/sponsorer hver 
gavedonerer kr. 200 til klubben (beløbet er fradragsberettiget) inden 
31.12.2022, at klubben har mindst 300 medlemmer og at Skat har godkendt at 
vi kan deltage i momsrefusion puljen der lyder på omkring 165 mill. 
Når Skats godkendelse er modtaget vender vi tilbage. 
 

5. Større projekter 
1. juli tages den nye green på Hul 15 og det nye gule teested på hul 15 i brug. 
Der vil på dagen blive arrangeret en sponseret Nærmest Flaget konkurrence – 
mere herom i Nyhedsmail. 
Det nye Hul 3 åbnes til Pro Am og forbliver åbent fra denne dato, hvis 
forholdene tillader det. 

 
6. Økonomi, Administration og Personale 

6.1  Økonomioversigt 
Regnskab pr. 31.5. blev gennemgået. Banen har brugt flere penge end 
budgetteret bl.a. pga. etablering af det nye vandovervågningssystem og højere 
priser på ex. gødning m.v. 
Vore kontingentindtægter er steget en del i forhold til budget. 
6.2.  Medlemsstatus 
Fuldtidsmedlemmer 336 + Log distance 8 + Flexmedlemmer 36 + 
Prøvemedlemmer 46  
6.3.  Sekretariatet/Shoppen 
Ulla og Birgitte har sammen med Gitte og de frivillige i Shoppen udarbejdet 
bemandingsplan for sommermånederne og denne vil blive hængt op på 
opslagstavlen i klubhuset. Intentionen er, at der skal være bemanding i 
Shoppen fra kl. 8 til 14 alle ugens dage i sommermånederne. 

 
7. Greenfee/Medlemmer 



7.1. Greenfeeindtægter 
Færre greenfee gæster end på samme tidspunkt 2021. 

7.2. Mer’Golf 
41 af klubbens medlemmer har indtil d.d. i 2022 tilmeldt sig Mer’Golf 
og det er en del færre end sidste år, hvor også Grenaa Golfklub var med 
i samarbejdet. Fremtiden for Mer’golf evalueres af de deltagende 
klubber (Mollerup, Norddjurs, Søhøjlandet og Ebeltoft) i det tidlige 
efterår. 

7.3. Greenfeebilletter 
Vi har igen i år byttet mange greenfeebilletter med andre golfklubber. 
Disse greenfeebilletter vil blive uddelt i juli måned til alle de mange 
frivillige der på ugebasis hjælper golfklubben. 
 

8. Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer  
8.1. Hverveaktiviteter 2022 

Kvinder & Golf’s 8 ugers kursus afsluttes den 22. juni med Baneprøve og 
afslutningsmiddag. Det har været en stor fornøjelse at følge kurset og af 
de 16 der startede er der stadig 15 entusiastiske kvinder der træner og 
hygger flere gange om ugen godt hjulpet af vor Pro og gode frivillige 
kræfter. 
Alle klubbens Prøvemedlemmer træner ihærdigt med vor Pro og vi ser 
frem til at se flere og flere på den store bane, når de har opnået 
banetilladelse og har besluttet sig for at blive Begyndermedlemmer 
eller Fuldmedlemmer af vor golfklub. 

8.2. Fastholdelsesaktiviteter 2022 
Efterskole som er træning tilbudt de sidste 2 års Prøvemedlemmer 
benyttes p.t. af 26 af klubbens medlemmer. 
Klub 37+  har p.t. 30 medlemmer der mødes og spiller match hver 
mandag sammen med gode frivillige klubmedlemmer. Vi mangler flere 
frivillige, der har lyst til at spille med disse mandag. Er man interesseret 
kan man kontakte Gitte Sejersen på 2084 3399. 
  

9. Kommunikation  
9.1. Hjemmesiden 

Vi skal have løst opgaven med den løbende opdatering af hjemmesiden 
og arbejder på at finde et klubmedlem med erfaring, der kan overtage 
efter Kim Hjorth. 

9.2. Skiltning på Drivingrange 



Vi får lavet et skilt, af sikkerhedsmæssige årsager, hvor der står at man 
ikke må træne med driver/køller når der er golfspillere på hul 18 og på 
Par 3 banen. 
 

10.  Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne  
10.1. Mad under turneringer 

Dejligt at nogle Klubber i Klubben og nogle turneringsansvarlige ved 
nogle af de allerede afholdte matcher, har organiseret noget spiseligt 
klubbens medlemmer kunne købe efter matchen. Fast pris er aftalt til kr. 
50 som betales til golfklubben. Påtager man sig dette arbejde, står man 
også for at organisere den efterfølgende oprydning og opvask. 
Udgifterne til indkøb af mad og evt. brug af udefrakommende opvasker 
refunderes i Shoppen af Gitte. 

10.2. Diverse 
Bordene på drivingrange trænger til udskiftning – Jacob indkøber 2 nye 
borde/bænkesæt ved Hjem&Fix. 
Kurvene til bolde på drivingrange trænger til udskiftning – Allan 
undersøger hvor de kan købes. 
Vore trollyer trænger til udskiftning – pris for nye undersøges 

10.3. Baneudvalgets næste møde afholdes den 15. juni 
10.4. Rekrutteringsudvalget næste møde med DGU konsulenten holdes den 

15. juni.   
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag, den 18. juli kl. 19 i klubhuset. 

           
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 


