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  Referat fra bestyrelsesmøde  
   

Dato: den 07.02.12 
Deltagere:  Peter Mosdal, Ole Junker, Jonny Nielsen, Rasmus Korfitz, Henning 
Sejersen, Bente Nielsen 
 

1. Arbejdsopgaver/udvalgsposter 

Marie Næsby har fået andet arbejde. 
Arbejdstid for weekendpersonale ændres til  09:00 til 15:00. 
Der skal fortsat opretholdes madsalg. Mulighed for evt. forudbestilling af 
mad (pølser til grill, fransk hotdog, frikadeller m.m.) inden man går ud, eller 
midtvejs.  
 
HS vil fremover være med i Regel- og handicapudvalg. 
 

2. Økonomi 

Der har været diverse ændringer i medlemskaber, bl.a. flytning af gruppe. 
Totalt set har der været en tilbagegang på 46 medlemmer. 

 
Forslag om at passive medlemmer fra næste sæson tilbydes et  par-3 med-
lemskab. 

 
3. Sponsorsamarbejde 

Turneringsudvalget foreslår en ensartet procedure for administrative rutiner 
i forbindelse med sponsorturneringer. 
RK koordinerer med sponsor, hvilke turneringer sponsorerne ønsker at 
sponsorere, og giver efterfølgende Turneringsudvalget besked. 
Dog tages hensyn til nuværende ”øremærkede” turneringssponsorater bl.a. 
Åbnings- og Afslutningsturnering. Der arbejdes fortsat på at få sponsorer til 
klubbens turneringer. 
 
4. Klubmesterskaber 

Forslag om at kombinere klubmesterskabet med en klubfest. Dette vil blive 
drøftet af bestyrelsen. 
 
5. Markedsføringstiltag 

Tilbuddet: ”Tag din nabo med ud at spille golf” vil også være gældende i 
sæson 2012 på samme betingelser som sidste sæson. 
Forslag fra begynderudvalg om at medlemmer der skaffer et nyt medlem til 
klubben belønnes. Forslaget konkretiseres senere. 
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6. Erfamøde 

Som sædvanlig afholdes et ERFAmøde mellem klubberne på Djursland i be-
gyndelsen af året. Denne gang hos Hammel.  
 
7. Midtjyske klubbers samarbejde 

Dette møde falder sammen med formandsmødet. OJ deltager i mødet i 
Hammel Golfklub. 

 
8. Formandsmøde 

Hvert år afholder bestyrelsen et møde med alle formændene både for de fa-
ste udvalg, klubber i klubben, træner og chefgreenkeeper. Formålet med 
mødet er, at få sæsonen gjort klar med aftaler og aktiviteter for alle grup-
per i klubben. Mødet afholdes den 20.02.2012.  

 
9. Rundt om udvalgene 

Baneudvalget:  Bygning på drivingrange forventes klar til foråret. 
Der undersøges forskellige modeller af lift til greenkeeper 
Sprøjtejournal fra DGU’s hjemmeside anvendes. 
Projekt Par-3 bane er stadig under bearbejdning. 
Strøm og vand til drivingrange er næsten på plads.  
Eliteudvalget. Opstartsmøde for både herre- og dameeliten er afholdt. Plan  
for træning er aftalt med Oli Barddal. 
Juniorudvalget: Den 17. Juni lægger Norddjurs Golfklub bane til Junior- 
distriktsfinale. Planlægning af sæsonen er i fuld gang. 
Begynderudvalget: Planlægning af sæsonens aktiviteter er godt i gang.   
Klubhus- og bygningsudvalget: Ny vandtæt postkasse er indkøbt og opstil-
les snarest.  
Sponsorudvalget: Nogle sponsorer er desværre faldet fra, men der arbejdes 
på at skaffe nye sponsorer. 
 
10. Meddelelser 

Der har tidligere været påbud fra kommunens side om at nedtage skiltning 
til golfklubben. Det undersøges om der er sket ændring i kommunens hold-
ning. 
 
 
Bestyrelsen den 07.02.2012 


