
 1

 

 

  Hjemmesidereferat fra formandsmøde  
   

Dato:   20. Februar 2012  
Deltagere:  Bestyrelsen, Formænd for de faste udvalg, Formænd for 

klubber i klubben, Træner, Sekretariat og chefgreenkeeper     
 
Dagsorden 

Peter Mosdal bød velkommen til det årlige formandsmøde 
 
Daglig drift 

Sekretariat:  
Vagtplan er udfærdiget for sæson 2012. Pernille og Majken fortsætter. Marie 
stopper grundet andet arbejde. 
Vi evaluerer til næste år om det er nok med 2 piger. 
Madplan er fastlagt. Som noget nyt sælges der pølser til grillen samt franske 
hotdog. 
For at gøre opmærksom på, at man kan forudbestille opstilles skiltes der på hul 
9 samt ved indgangen, så det er klart efter færdigspillet runde. 
Banekontrol vil gerne først og sidst på sæsonen udvide salg fra servicevogn med 
kaffe. Klubpersonalet klargør kaffen. 
Der har været et pænt antal greenfeespillere til fuld greenfee i løbet af vinteren.  
Der er indgået aftale med Teetime.  
I et forsøg på at promovere klubben er det besluttet at Medlemmer i løbet af 
sæsonen kan tage op til 5 gæster med til en greenfee på 200 kr. Procedure 
udarbejdes i samarbejde med Mette. 
Der sælges fortsat 10 stk greenfeebilletter for 2.500 kr. 
Markedsføringstiltag: Tag din nabo med på øveområdet. 
For at kunne administrere dette, er der fremsat forslag om at Par-3 banen samt 
booking af golfbil oprettes i Golfbox, hvis dette er muligt. 
 
Erfa-møde 

Mødet afholdes den 06. Marts – kl. 18:30 i Hammel Golfklub.  
 

Midtjyske klubbers samarbejde 

Møde afholdt i Hammel Golfklub den 20.02.12. OJ deltager i mødet i dag. Info følger senere. 

 

Baneudvalg 

Der arbejdes med planer om at udvide Par 3 banen, hvilket giver bedre 
muligheder for at arrangere ”Golf for sjov” og større interesse for Pay and Play 
spillere.  
Begyndere skal i højere grad gennemføre kaninturneringer på par-3 banen.  
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Som noget nyt, er det nu muligt af få et par-3 medlemskab, som kun koster 50 
kr. mere årligt end at være passiv medlem. 
Nogle bunkers er udbedret. Resten udbedres løbende efter behov. 
Der bliver overdækning over yderligere 4 måtter med slagretning mod midten af 
driving range.  
Der bliver lavet vandpost og lys.  
Nye måtter er bestilt. 
 
Turneringsudvalg 

6 turneringer i år. Deltager også i år i Synoptik, hvilket betyder, at der skal være 
min. 3 tællende turneringer. 
Morgenturneringer: Der må først startes 2,5 time efter solopgang af hensyn til 
greenkeepernes mulighed for at have banen klar. 
Turneringsfee for klubturneringer er fremover 60 kr. 
Regionsgolf deltagelse i A,B,C og D 
Forslag modtages gerne for at gøre det mere attraktivt at deltage i 
klubmesterskaberne. 
 
Begynderudvalg 

Personer med markedsføringskompetencer efterlyses for på den måde at gøre 
opmærksom på klubben på en givtig måde. 
Forslag om at medlemmer skal kunne opnå en gevinst ved at skaffe et nyt 
medlem til klubben.  
Postområde 8960 ”angribes”.  
Auning skole kontaktes inden sæsonens første ”Åbent Hus”. 
Der strammes op på kravet til at deltage i regelundervisning.  
Evalueringsskema er under revidering, for bedre at kunne bruge dette statistisk.  
Holdkaptajner kontaktes af begynderudvalget og orienteres om, hvad de skal 
lære begynderne. 
Hjælpere til begynderudvalget efterlyses.  
 
Regel- og handicapudvalget 

Nye regler for regulering af hcp. Gældende fra 01.07.12 Regelbogen er under 
udarbejdelse på dansk. Henning Sejersen er fremover en del af Regel- og 
Handicapudvalg og vil snarest deltage i kursus desangående. 
 
Sponsorudvalg 

Sponsorudvalget kontakter sponsorerne for afklaring af datoer fra 
turneringsudvalg. 
Der arbejdes på at finde sponsorer til alle klubturneringerne. 
Hul 6, 8 og 15 mangler sponsorer. Det kunne evt. være en mulighed, at 
medlemmer forhører sig i deres netværk, om at få en aftale om sponsorat. 
Nye sponsorskilte bestilles til P-pladsområdet.  
Sponsorturnering afholdes Store Bededag den 04. Maj.  
Mette udsender invitationer. 
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Eliteudvalg 

Turneringskampe er lagt ind på golfbox. 
Ranglisteturneringer er også lagt ind. Det vil typisk være 3 bolde for ikke at 
sinke spillet for øvrige spillere. 
Kriterier for at komme på elitehold er bestemt ved hcp-niveau. Man kan spille 
sig ind på holdet, dog har Oli det afgørende ord for hvem der skal have ret til 
undervisning. 
Træningstider for herrer er tirsdag og for damer onsdag. 
Eliten skal deltage i klubmesterskaber og løbende hulspil.  
Den 10. Marts har eliten arbejdsdag i klubben. 
 

Juniorudvalg 

Turneringsdatoer er fastlagt og lægges snarest ind i Golfbox. 
Der afholdes sociale arrangementer for juniorerne i vintersæsonen.  
Fredagsturneringer ca. hver 3. fredag fra ca. kl. 15:00 
DGU’s juniorturneringer afvikles på tirsdage og fredage. 
Juniorlejr fra den 06. – 08. August. Banen vil være lukket. 
 
Baneservice 

Baneservice vægtes højere end kontrollen.  
Vagtplan er fastlagt. 
Der opfordres til, at man overholder sin starttid for at få et bedre flow på hele 
runden.  
Forslag om info på scorekort vedr. forventet tidsforbrug ved hul 5, 10 og 15. 
Scorekort opdateres ved næste bestilling. 
 
PR udvalget 

Man skal henvende sig til Anker, hvis man har ønske om pressemeddelelser i 
forbindelse med klubarrangementer. Lav gerne et ”skriv” både før og efter. 
Vi skal forsøge at gøre mere for at profilere os for at skabe interesse for 
klubben. 
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Træner  

2012 fortsætter lidt i samme stil som 2011.  
Der skal strammes op på regelundervisning. 
Fuldtidsmedlemmer får gunstigere priser på træningstider.  
Der vil være et større udvalg af tøj og udstyr i Olis shop i 2012.  
Det vil være muligt at opnå mængderabatter ved køb af større antal. 
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Tirsdagsdamer 

Turneringer er lagt ind i golfbox.  
Nye medlemmer, som har meldt sig ind før 01. August 2011 inviteres til 
velkomstturnering i august. 
Turneringer tirsdage i ulige uger – løbende start mellem kl. 15:45 og 16:15. 
Turneringer tirsdage i lige uger – gunstart kl. 16:00. Dog er der åbent for 
booking af tider i tidsrummet 16:30 – 17:30 
 
Onsdagsherrer 

Nytårsappel den 10.03. – kl. 09:00 
Venskabsklubber på hjemmebane: 
Randers Fjord den 08.08.  
Randers Golfklub den 22.08. 
Pink Cup/kønnenes kamp lægges sammen til en turnering og afvikles den 19.05. 
– kl. 09:00 
(Ranglisteturnering flyttes til søndag) 
Onsdagsherrerne efterlyser frysekapacitet. Forslag om at indkøbe 2 nye 
skabsfrysere, hvoraf den ene skal kunne benyttes af klubben og den anden af 
klubber i klubben. 
Den gamle kummefryser kasseres. 
Onsdagsherrerne vil indskyde 3.125 kr., Anker undersøger om veteranerne vil 
indskyde et tilsvarende beløb. Tirsdagsdamerne skønnes p.t. ikke at have behov. 
 
Veteraner 

Åbningsturnering den 01. Februar med gule ærter. Dog uden golf pga vejret. 
Alternative aktiviteter fandt sted både indendørs og udendørs. 
På grund af stor tilslutning, overvejes det fremover at lave 4 bolde.  
Venskabsturneringer er lagt ind i golfbox. 
 
Evt. 

Det skønnes, at der ofte er behov for at få udført visse serviceopgaver i 
weekender i forbindelse med godt vejr. Kan evt. afhjælpes i form af tilkaldevagt. 
Punktet tages op i bestyrelsen. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


