
Referat af Bestyrelsesmøde 24.10. 2022  

Tilstede Allan Bante, Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl, Hanne Verdoes og Jette 
Glargaard (referent)  

2. Bestyrelsen godkendte dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde  

2. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 2. august 2022.  

3.   Formanden orienterer  

Mer’Golf status – samarbejdet fortsætter i 2023 til samme pris og med samme 
deltagende klubber. Det har ikke været muligt at få flere klubber med i Mer’Golf 
samarbejdet. 

Implementering af de nye priser for gæstespillere, matchdeltagere fra andre 
klubber pr. 1.11.22  

Scorekort nu med lokalregler og alle spillere i bolden er nu på scorekortet 

_____________________________________________________________________  

4.   Aktuelle sager 

4.1 Sponsor/Hjælper matchen 29.10.2022 – fordeling af arbejdsopgaver  

Jacob og Jette er matchledere og Gitte og Jette dækker bord fredag eftermiddag. 

4.2 Endelig afklaring vedr. Ladestandere fra NORLYS 

Vi accepterer tilbuddet om opsætning af ladestandere uden udgifter/indtægter for 
klubben, men som god service overfor elbilejere. Placeringen bliver først på P-
pladsen til højre. 

4.3 Status på udmeldelser / medlemsstatus 1.11.2022 

Trods svære tider ser det ud til at medlemsantallet fastholdes, da vi på trods af 
udmeldelser har fået rigtig mange nye medlemmer. 

4.4 Ekspropriationserstatningen  

Det kontaktes kommunen om i starten af 2023. 

4.5 Buggier i fremtiden 

VI har som minimum behov for samme antal buggier som i seneste sæson. Det 
aftales at buggierne igen overvintre og serviceres hos Bent og at Allan afklarer køb 
af den ene buggy, vi har haft til låns fra Bent i denne sæson.   

4.6 Vinterbane – hvornår og hvordan – nedsat greenfee? 

Så snart banen er klar, går vi over til Vinterbane og der er enighed om, at greenfee 
skal fastholdes – vi har en dejlig spilbar bane hele vinteren, så ingen grund til 
greenfee rabat. 



4.7 Vinterklargøring af området omkring klubhuset/P-Pladsen 

Jacob oplyser, at langt græs på P-pladsen slås. 

4.8 Spareforanstaltninger – el/varme – status herpå 

Vi har slukket mange lamper, gulvvarmen er sat højere i sekretariatet end i 
forrummet, hvorfor døren til sekretariatet altid skal holdes lukket. Der sættes lås på 
termostaterne på 1. sal, så der ikke kan skrues op. Små køleskabe er slukket og så 
snart fadølsfustage er tom, lukkes fadølsanlægget indtil foråret. 

4.9 Priser lockerrum og buggy plads med el 

Vi justerede priserne op sidste år og fastholder disse priser 

4.10 Generalforsamling januar 2023 

Afholdes mandag, den 31. januar 2023 og Auditoriet i Fregatten Jylland reserveres til 
formålet. 

Hanne Verdoes oplyser at hun ikke genopstiller. 

Allan Bante er på valg og genopstiller. 

På generalforsamlingen skal der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 

 
5.   Større projekter 

5.1 Status ny Træner/Cafe 

Der holdes p.t. møder med Kennett Sørensen vedr. Trænerkontrakt og 
Forpagterkontrakt og vi påregner, at alt er afklaret og på plads inden årsskiftet.  

Vi har ansøgt Syddjurs Kommune om dispensation, så der kan laves ’Mad ud af 
huset’ fra klubhusets køkken. 

Uagtet denne dispensation ikke er i hus, er bestyrelsen og Kennett Sørensen enige 
om, at Kennett Sørensen senest fra 1.4.2023 starter som forpagter og træner i 
klubben. Denne afklaring er af stor betydning for klubbens fremtid, da vi ikke kan 
fastholde vort medlemsantal uden en træner. Der mangler trænere til 15 
golfklubber i Danmark. 

Kennett Sørensen er nu en del af Rekrutteringsudvalget og deltager i vore 
planlægning af Mænd & Golf / Kvinder & Golf i foråret 2023. 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   
6.   Økonomi, Administration og Personale 
6.1  Økonomioversigt pr. (x mdr. Regnskab) v/Allan 

Vort regnskab bærer præg af de store udgifter til el, vand og olie og mærkes også på 
prisstigninger på diverse indkøb til banen eks. gødning m.m.  



Året afsluttes med et lille overskud. 

6.2  Personale – v/Jette  

Både greenkeepere og Gitte i sekretariatet vil afspadsere og afvikle ferier så meget 
som muligt i vintermånederne. 

_____________________________________________________________________ 

7.   Greenfee 

7.1   Greenfeeaftaler  

Er opdaterede af Hanne og ligger på hjemmesiden. 

_____________________________________________________________________  
 
8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer. 
 
8.1  Hverveaktiviteter i 2023 – bl.a. Mænd & Golf  / Kvinder & Golf 

Der holdes møde i Rekrutteringsudvalget den 15. november med deltagelse af 
udviklingskonsulent fra DGU. 
 

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2023 

8.2.1  Træning m.v. aftales med ny træner 

 
_____________________________________________________________________ 

9.   Kommunikation. 

9.1  Hjemmesiden er under opdatering til 2023 

_____________________________________________________________________                                                                                                                               

10.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne 

10.1  Seneste møde med Klubberne i Klubben 

Et godt møde den 12. oktober hvor alle klubber i klubben var repræsenterede og 
gav info om antal medlemmer i den enkelte KIK og hvordan klubben er organiseret. 
Nogle udtrykte bekymring omkring etablering af forpagtningsaftale og hvad det 
betyder for de enkelte KIK, at der etableres Cafe – Jette og Kennett kommer gerne 
rundt i de enkelte KIK for at høre medlemmernes tanker omkring fremtiden. Første 
møde er aftalt med Tirsdagsformiddags Damerne den 1.11.22.  

10.2  Turneringer – deadline for turneringsplan 2023 – retningslinjer for valg af 
teested 

Turneringsplanen for 2023 skal være klar inden årsskiftet og vi sætter 
tilmeldingsfristen i 2023 til om torsdagen før en match lørdag/søndag. 



Ved matcher i 2023 vælges deltagers teested ud fra de handicapgrænser der er 
indlagt i Golfbox og som er synlige ved opslag i klubhuset nær Golfbox. Har man et 
handicap til Blå tee kan man ikke vælge Rød tee, - men det står en frit for at vælge 
Gul tee. 

10.3  Banen 

Der henvises til seneste referat fra Baneudvalgsmøde, som ligger på hjemmesiden. 

_____________________________________________________________________ 

11.   Spørgsmål, forslag og sager fra Medlemmerne 

Players 1st er foreslået vi anvender, for at vide hvordan banen og besøg hos os 
opleves.  

Vi tjekker op på det. 
 

12.   Diverse 

Allan foreslog at bestyrelsens formand, grundet meget stor arbejdsindsats og megen 
kørsel, er kontingentfri. Forslaget blev vedtaget. 
____________________________________________________________________ 
 

13.   Næste møde 

Forslag til at næste møde afholdes den 21. november kl. 19. 


