
Norddjurs Golfklub 

Formandsmøde  

 

Dato: 19.02.13 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted:  klubhuset 

Ordstyrer. PM Referent: RK 

Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for 

klubber i klubben, træner Oli Barddal,, sekretariat(MB) .  

Afbud Allan Dahl, Inge-Lis Mørch, Gunnar  Pilgaard. 

Der serveres sandwich – øl/vand-kaffe og kage. 

Dagsorden: 

1. Orientering om den daglige drift i 

klubhuset: 

 

      sekretariatet 

      ERFA- samarbejdet i 2013 

.     Greenfee samarbejde i 2013 

      mad i klubhuset 2013 

      oprettelse af kommunikationsudvalg-    

            (input til ansvar) 

      bemanding i sekretariatet i sommer 

   

Arbejdet med at få bestyrelsen på 

plads.  

Sponsorudvalget i gang igen. 

Det handler om at få Oles tidl. 

arbejdsopgaver fordelt og på plads.   

Greenfee samarbejde og Erfa-

samarbejdet drøftes på kommende 

bestyrelsesmøde den 21.2.2013.  

Angående mad: konceptet er ikke helt 

færdigt, men der sker ændringer i 

forhold til sidste år, hvor der var stort 

underskud. 

Oprettelse af kommunikationsudvalg, 

hvis primære opgave er at varetage 

intern kommunikation.  Udvalget skal 

i samarbejde med PR finde ud af 

hvem der tager sig af hvad. 

Ansættelse af weekendmedarbejdere 

er næsten på plads. 

 

2. Redegørelse for handleplaner i sæson 

2013 for de faste udvalg. 

 

a. Baneudvalget ved Jonny Nielsen 

nye tiltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonny orienterede om arbejdet vedr. 

par 3 banen. – og banen i øvrigt. 

Primære fokus er på 18 – huls banen. 

Dette betyder ikke at planer for par 3 

banen er skrottet. De økonomiske 

forhold er p.t. ikke til at føre planerne 

om udvidelse af par 3 banen ud i 

livet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

 

          b) Turneringsudvalget ved Ib Damg. 

              matchplan 

              afvikling af matcherne 

              klubmesterskaberne 

              diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

I indeværende år håber baneudvalget 

at kunne arbejde med følgende: 

1. Bunkers – man skal kunne se 

bunkers,  er rådet fra 

banearkitekten.   Arbejdet med 

at rette bunkers op er planlagt 

udført i år. Ny sandtype 

afprøves i enkelte bunkers. 

2.  Der skal laves nye tee steder. 

Arkitekten var enig i, at mange 

af damernes teesteder vender 

forkert. 

3. I vinter er der ryddet op i 

planter og træer der er gået ud 

eller væltet. Nogle steder skal 

der plantes nyt. 

4. En anden klipning af banen 

skal i år efter aftale med green-

keeper afprøves. 

5. Henvendelse til alle klubber i 

klubben vedr. ”adoption” af de 

enkelte huller! Der kommer et 

skriftligt oplæg.     Forslag: 

skraldespandene forbedres så 

der kommer låg på. 

 

 Ib orienterede fra turneringsudvalget.   

Oversigt over planlagte 

klubturneringer uddelt. Forespørgsel 

om flere turneringer. Erfaringerne er, 

at der ikke er tilslutning til flere.  

Vi er tilmeldt synoptik Cup samt 

regionsgolf.  

Ved sponsormatcher :Mette ringer til 

sponsor med datoer samt melding om 

antallet af tilmeldte af hensyn til 

præmier.  

Turneringsfee 60,- kr.  

Turneringsledelsen har ansvar for 

flow samt salg til de forskellige 

matcher. 



 

            

           c) Begynderudvalget ved Lone Nielsen 

               kursusforløb for prøvemedlemmer   

               2012 

               åbent hus arrangementer 

               holdkaptajner 

               diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          d) Regel/handicapudvalg ved Ole J.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 nye medlemmer i 2012. 6 

udmeldte – 6 mangler færdiggørelse. 

Mange nye tiltag sidste år, og nogle 

af dem gentages.  

Åbent-hus 3 gange: 14.april, 20 april  

og 2.maj. 

Begynder og kaninmatcher hele 

sæsonen uden ferie. 

Stor succes med matcher der i 

efteråret afvikledes søndag 

eftermiddag. 

Begynderforløbet udarbejdes sammen 

med Oli.  

Meningsudveksling om, hvordan og 

med hvilke midler der kan tiltrækkes 

og fastholdes nye medlemmer.  

 

Ingen ændringer i handicapregler pr. 

1.1.2013. 

Opfordre begynderne til, at de 

forbereder sig til undervisningen / 

introduktion af golfreglerne for at 

kunne følge bedre med. 

Nyt handicapsystem der forhåbentligt 

betyder alle får et ”rigtigt” handicap 

fremadrettet.  

Der er for 1. gang lavet en årsrevi-

sion, som var godt tilrettelagt, idet det 

hele blev ordnet og registreret af 

GolfBox.  

Nye medlemmer fra andre klubber 

som ikke har fået et EGA handicap er 

en lille knast som undersøges. 

For at deltage i Synoptik Cup skal 

man have EGA handicap. Det samme 

gælder for deltagelse i Regionsgolf. 

Alle klubturnering åbne for alle, 

uanset EGA handicap eller Handicap. 



 

               

           e) Sponsorudvalg ved Mogens Poulsen 

 

 

         

 

 

 

 

 

             

 

 

 

            f) Eliteudvalget ved Olí Barddal 

                herreeliten 

                dameeliten 

                handleplan eliten             

 

 

 

               

 

         g) Juniorudvalget ved Allan Dahl 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 huller er for nylig solgt, og der er 

yderligere 2 huller til salg. Hul 7 og 

14. 

Vi vil prøve at sælge reklamer på 

vores biler.  

Automaterne er ved at være nedslidte. 

Nye automater eller reparationer af de 

gamle?? Der arbejdes på sagen. 

Baneguiden fornyes ikke i år. Vi skal 

først af med dem vi have.  

Meningsudveksling vedr. mere 

synliggørelse af vores sponsorer i og 

ved klubhuset. 

 

Damer og herrer træner sammen om 

tirsdagen.  

27/28. april – 25/ 26. maj og 3/4 

august  afvikling  af  elite turnering.  

 

Olí har udarbejdet en ”recept” på, 

hvordan man kommer ind i eliten, så 

alle kan se det. Offentliggøres på 

nettet her i foråret. 

. 

Afbud fra Allan. 

Juniorerne opstartsarrangement den 6. 

april.  

Træning tirsdag, torsdag og fredag 

eftermiddag. Fredagsmatcher hver 

anden fredag. Lørdag formiddag 

frigives således at Oli kan tage 

initiativ til andre aktiviteter. 

5-7 august afvikles juniorlejr. 

Der udarbejdes en gult begynderkort 

til juniorerne. 

Afslutningsarrangement den 4. okto-

ber.   

Generationsmatch lægges ind i sept.  



 

 

 

            

             h) Banekontrol/serviceudvalg Ove V 

                  servicevogn 

                  vagtplan 

 

 

 

 

 

i) Klubhus- og ejendomsudvalg ved 

                   Kurt Munk 

                       

                 

Den 7. sept. er der juniordistrikts-

turnering.  . 

Skolerne inviteres til introduktion i 

lighed med 2012.  

 

Øl, vand og chokolade er tilbuddet i 

år. Ingen sandwichsalg der i 2012 gav 

underskud.  

Der er 10  banekontrolanter.  Ingen 

større problemer.  

Dejligt at komme som service i stedet 

for kontrol. 

 

Alm. vedligehold er planlægningen 

for i år.  

 

 

 

   

         3.  Træner Oli Barddal 

 

Årskort fra 1.4.- 1.10 for 1800- 2000. 

1 time a 40 min. pr. uge. 

Morgenkurser fortsætter. 

Baneundervisningstimer fra 11-13.  

Mange af kurserne for medlemmer 

bliver lagt om lørdagen. 

Shoppen fortsætter med åbningstid 13 

– 14.  Og i weekenden hvis Olí er her. 

          

           4. Klubber i klubben 

 

 

Tirsdagsdamerne ved Bente Nielsen 

matchplan 

venskabsmatcher 

 

 

 

 

 

MATCHKALENDER ER NU 

TILGÆNGELIG I GOLFBOX. 

 

 

Vi fortsætter som vi plejer. Hver 

anden tirsdag gunstart og andre 

tirsdage kun lukket de tider der er 

brug for. 18.5. kønnenes kamp. 

18.6. Pink cup.  

Mollerup som ny venskabsklub. 

Venskabsklubberne Randers og 

 



 

 

 

Onsdagsherrerne ved Gunnar Pilgaard 

matchplan 

venskabsmatcher  

 

 

 

 

 

Veteraner ved Jens Peter Andersen 

matchplan 

venskabsmatcher 

 

Grenå på hjemmebane.  

Mollerup og Randers Fjord på 

udebane. 

 

Onsdagsherrer ved Peter Due 

Venskabsmatcher er lagt ind.  

Kun lukket på hul 1 nogle timer.  

1 gang om måneden gunstart.  

Ønsker et køleskab hvor de kan 

opbevare deres madvarer. 

Herreklubben donerer 3700 kr. af 

deres overskud til klubben.  

 

Spiller hele året rundt. Ca. 80-100 

hver gang.  Venskabsmatcher er aftalt 

for i år. 

Kører videre som vi plejer.   

 

5.  Eventuelt 

 

 

Meningsudveksling vedr. hvervning 

af medlemmer fra Kalø.  

Vi har takket ja til at deltage i 

kulturdag 2. marts i Allingåbro.  

Vi deltager og finder nogle der stiller 

op.  Mette koordinerer. Send evt. mail 

til hende hvis I vil give en hånd med. 

Mette laver midlertidig folder. 

Konceptet er som Gl. Estrup.  

De fleste matcher er nu lagt ind i 

golfbox og kan ses der. 

Der indkaldes til et formandsmøde 

omkring planlægning af struktur 2014 

sidst i september, bl.a. omkring evt. 

ombytning af klubber i klubbens 

spilledage. 

 

   

 


