
Bestyrelsesmøde 2. august 2022 
Tilstede Allan Bante, Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl, Hanne Verdoes og Jette 
Glargaard (referent) 
 
 

1. Bestyrelsen godkendte dagsordenen til dagens møde 
 

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2022. 
 

3. Formanden orienterer 
Vedr. Mobilitetsplanen så er tidligere formand Torben Therkelsen godt inde i 
detaljerne omkring mageskiftet med kommunen, så Allan og Jette vil invitere 
Torben til møde inden vinter. 
Rekrutteringsudvalget holder evalueringsmøde omkring Kvinder & Golf 
tirsdag, den 9. august. 
Alle der på ugebasis yder en stor frivillig indsats for Golfklubben har modtaget 
mail med info om, at der i shoppen kan hentes en kuvert med 2 greenfee 
billetter til anden golfklub, som vi har byttet greenfee med. 

 
4. Aktuelle sager  

4.1. Elstander til opladning af biler 
DGU har indledt samarbejde med Nordlys, som tilbyder etablering af 
ladestandere i golfklubber – enten mod betaling eller uden beregning. 
Bestyrelsen har besluttet at takke ja til at få 1 ladestander med omkostningsfri 
opsætning og drift for golfklubben. 
Der holdes møde i klubhuset i 10. august, hvor eksisterende el kapacitet 
gennemgås. 
4.2. Momsrefusion 
Vi har endnu ikke modtaget godkendelsen, der er nødvendig herfor fra Skat. 
4.3  Status Drivingrange vedr. skiltning og kurve 
Der er bestilt skilt hos Skomø, som skal gøre brugere af træningsbanen 
opmærksomme på, at lange slag ikke må slås, når der går spillere på hul 18 og 
på Par 3 banen. Der er leveret kurve til drivingrange og indkøbt rangebolde. 
4.4   Hjemmesiden 
Susanne Eidorff er nu den ansvarlige for opdatering af vor hjemmeside. 
4.5. Slibning og maling af sponsorskilte på P-pladsen 
Ulla Degn og Ellis Højgaard er godt i gang og har lagt et meget stort arbejde i 
det og Kaj O. Brok har igen doneret maling. 

 



5. Økonomi, Administration og Personale 
5.1  Økonomioversigt 
Regnskab pr. 30.6. blev gennemgået og ser fint ud. 
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.  
Vore greenfee indtægter er faldet i forhold til sidste år, men er bedre i forhold 
til det budgetterede.  
Vore udgifter til olie og el er steget markant. 

 
6. Greenfee/Medlemmer 

6.1. Medlemsstatus 
Fuldtidsmedlemmer 340 + Log distance 8 + Flexmedlemmer 39 + 
Prøvemedlemmer 47 – heraf 22 som begyndere  
6.2.   Mer’Golf 
41 af klubbens medlemmer har 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. Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer  

7.1. Hverveaktiviteter 2022 
Kvinder & Golf’s 8 ugers kursus har været en stor succes og 13 af de 15 der 
afsluttede forløbet har betalt for et begyndermedlemsskab.  
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. 
7.2. Fastholdelsesaktiviteter 2022 
Efterskole som er træning tilbudt de sidste 2 års Prøvemedlemmer benyttes 
p.t. af 22 af klubbens medlemmer. 
Klub 37+  har p.t. 35 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. 
7.3. Eftermiddag for begynder- og prøvemedlemmer den 14. august 2022 

          Programmet er golf, lækker mad, lidt regelundervisning og løs snak. 
            Dem der har fået banetilladelse spiller 9 huller på 18 hullers banen og dem         
            der endnu ikke har fået banetilladelse spiller 9 huller på Par 3 banen. 



      Indbydelse sendes ud i uge 32. 
7.4. Par 3 Bane Mesterskab og Junior mesterskab 2022 
Dato herfor fastsættes snarest. Par 3 Bane Mesterskabet afvikles over 9 huller. 
Samme dag afholdes Juniormesterskab på den store bane over 9 huller.  

 
8. Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne  

8.1. Golfbox 
Udenlandske greenfee spillere – undtagen fra Sverige og Norge, kan ikke 
benytte Golfbox til bestilling af tider m.v. - det skal håndteres manuelt af 
klubpersonale – dette kan måske ændres. Vi undersøger om tilføjelse af Play 
and Pay i golfbox kan løse den udfordring, så alle fremover kan booke tider og 
betale uden hjælp. 
Pay and Play vil stadig kun kunne ske fredage fra kl. 12 og altid med et 
klubmedlem, og der skal betales fuld greenfee kr. 300. 
8.2. Årets resterende Matcher 
Der tjekkes op på alle resterende matcher på Golfbox, så info er ajourført. 
8.3. Klubberne i Klubben 
Næste fællesmøde for KiK vil blive afholdt i efteråret. 
8.4. Banen 
Så snart Hul 3 er klar til ibrugtagning vil det, sammen med nyt Gul tee på Hul 4 
og nyt Gul tee på hul 6 blive taget i brug. Inden det kan ske vil DGU omrate 
banen med de nye afstande og nye konverteringstabeller vil blive genereret. 
I kommende vinterhalvår vil der blive arbejdet på opretning af alle banens 
stier og i 2023 vil banen blive plejet og passet uden nye ændringer. 
Baneudvalget holder møde torsdag, den 11. august. 
Desværre har vi en semi-rough klipper, der ikke kan klare en hel runde. Hvis 
reparationsomkostningerne bliver for store indhentes tilbud på en ny. 
8.5. Klubhuset – Husudvalget 
Der bliver nu arbejdet ihærdigt på at få et overblik over alle arbejdsopgaver i 
klubhuset og på arealet fra indkørslen til puttinggreen. 
Der vil blive lavet en manual der beskriver alle opgaverne, intervallerne for 
arbejdets udførelse og hvem der p.t. er ansvarlig for de enkelte opgaver. 
Husudvalget består nu af: Ulla Degn, Gitte Veggerby, Helle Sunke, Dorte Brink 
Madsen, Hanne Verdoes og Jacob Rosendahl. 
8.6. Trolleys 
Vi har brug for flere trolleys og der indkøbes 5 nye. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 12. september kl. 19 i klubhuset. 

 


