
Bestyrelsesmøde 27. april 2022 
Deltagere bestyrelsen og suppleant  
 

1. Bestyrelsen godkendte dagsorden. 
 

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra 23.02.2022 
 

3. Formanden orienterer: 
Der er kommet et nyt tilbud fra Carlsberg. Rabatten bliver beregnet efter hvor meget 
der bliver solgt, og der afregnes pr. kvartal. Carlsberg har sponsoreret 2 store og 5 
små parasoller + tæpper. 
Mobilitetsplanen er på vej gennem det kommunale beslutningssystem og 
bestyrelsen følger processen nøje og er i gang med at få et overblik over de mulige 
fremtidige udfordringer. 
 

4. Aktuelle sager: 
4.1. Ansvarsområdernes fordeling 
Gitte er fortsat Begynderansvarlig. Der kan altid trækkes på Martin, Jacob, og Hanne. 
Martin er formand for Turneringsudvalget, som fremover består af Annette Kambeck 
og Jacob Rosendahl.  
Jacob og Hanne tager sig af organisering og fordeling af arbejdsopgaver ved 
klubhuset 
4.2. Elader til P-pladsen 
Norlys har tilbudt at opsætte ladestationer gratis. Jette undersøger hvilken aftale der 
er lavet med DGU. Det må ikke få omkostninger for klubben. Jette undersøger også 
om der kunne være en fordelagtig aftale med OK.   
4.3. Nye nøgler 
Nye nøgler/brik: Allan har fået et tilbud til udskiftning af vores nøgler.  
4.4. Baneblokeringer 
Der skal sættes en match op, hvis banen skal blokeres. Der skal reguleres ved hver 
almindelig match. Det anbefales at man går minimum en 3 bold. 
4.5. Status fra Baneudvalget 
Baneudvalget holder møde med Ralph hver måned. Allan refererer fra baneudvalget. 
Der kommer referater fra baneudvalgets møder, som lægges på hjemmesiden. 
Bestyrelsen skal godkende baneudvalgets beslutninger. 
Nyt it system til vandingsanlægget er installeret og under indkøring. 
Vi får ca. 200 kubikmeter råjord fra Idrætscentret. Men vi kommer til at mangle ca. 
25 kubikmeter vækstjord til 4. og 6. teested. 
Ralph undersøger prisen på vækstjorden. 
Hul 3 bliver klar til PRO/AM 
Hul 4 (det ’rigtige’) vil blive hævet 50 cm ved ny gul tee.  
Den lille kop på hul 4 (midlertidige hul) er lille ifølge DGU regler. 
Hul 6 - det nye gule teested bliver klar til PRO/AM 



Hul 15 - der bliver sat et nyt tydeligt skilt op på teestederne om hvordan hullet skal 
spilles midlertidigt. 
Hul 18 - klage fra greenfee spillere, som nær var blevet ramt af driving range bolde, 
og kunne konstatere, at der lå rigtigt mange range bolde på hul 18. Der vil blive sat et 
advarselsskilt op på driving range. 
 

5. 5.1. Økonomien ser fornuftig ud. Udgifterne er i ro i øjeblikket. 
Vores trolleyer er ved at være meget dårlige. Jacob undersøger priserne på nye. 
Vores forsikringer bliver betalt årligt. Allan undersøger om vi i stedet skal betale 
vores forsikringer kvartalsvis. 
5.2. Medlemsstatus 
Vi har 335 fuldtidsmedlemmer + 8 long distance + 34 flexmedlemmer  
5.4. Buggyudlejning 
Kresten fylder benzin på buggierne. Carsten Moth tilser buggierne. Vi har 1 elbuggy 
på prøve. Vi påtænker at investere i 2 brugte buggier, som vi har på prøve.  

             5.5. Sponsorer 
             Flemming Schütt tager sig fortsat med stor entusiasme og succes af sponsorerne.  
 

6. Sponsor turneringer 
Planlagte sponsor turneringer: 
22. maj Hos Walter.  
6. juni Nybolig Match 
12. juni Kvickly Match 
26. juni Sparekassen Kronjylland. 
7. august Kvadrat Match 
11. september Føtex Match 
20. november Paradis Andematch 
 

7. Greenfee. 
Vi har i øjeblikket ikke så mange greenfee spillere. Måske pga. af omlægning af 
banen.  
28 klubmedlemmer har tilmeldt sig mergolf d.d. I hele 2021 var der tilmeldt 54. 
Grenå er ikke med i år, hvilket kan være forklaringen. 
 

8. Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer 
Kvinder & golf - en stor succes med fuldt hold med 16 tilmeldte og venteliste. 
Golfens dag – 21 mødte op - 12 tilmeldte +1 Flex. 
Spil Med Dag - søndag den 8. maj. Alle medlemmer opfordres til at tage fat i naboer, 
familie og ”trække” dem op af sofaen. 
Fastholdelsesaktiviteter: 
Efterskole kører 
Klub 37+ kører  
Overgang til KIKer. Flere er kommet med. 



 
9. Kommunikation 

Infoskærme går ned – Allan tjekker den. 
Opslagstavlerne skal males hvide og gøres pæne. 
 

10. Klubhuset og udearealerne  
Der kommer snarest en plan med arbejdsopgaver/fordeling. 

 
Næste møde 13. juni kl. 19.00 i Klubhuset 
 

 


