
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Dato: 24.03.2011 
 
 
 
Arbejdsopgaver: 
Midlertidig regel vedr. afmærkning med blå pæle i bunkers. Der skal gøres opmærksom på 
gældende regel via tavle i klubhus samt ved hul 1. Der er forslag om etablering af 
droppezone. Nogle af de gule pæle langs med søbredden på hul 3, der går parallelt med 
fairway, bør ændres til røde pæle af hensyn til at kunne droppe korrekt. 
 
Økonomi: 

P.t. et minus på 62 medlemmer. Håber på tilgang ved åbent hus arrangement den 10. april. 
P.t. fornuftig økonomi. Vejbudgettet holder. Likviditet på 1,2 mio. Banken anbefaler hurtigere 
nedbringelse af klubbens gæld. Afskrivninger forøget med 264.000,-.     

Forslag om at lave en specialaftale for passive medlemmer der ønsker at spille nogle få 
gange.    

 

Pro-shop: 

Oli’s værksted og shop er klar. Oli overtager gradvist forhandlingen af golfudstyr. Dog skal der 
af hensyn til medlemmerne og shoppens åbningstider fastholdes et minimum af salg i 
klubben.  

 

Nyt om tilkørselsvejen til klubhuset: 

Banen bliver lukket den 14. April i forbindelse med projektets udførelse. 

 

Baneudvalg: 

Røde pæle er indkøbt til 100 m afmærkning. Placering drøftes med eliteudvalg. Evt. 
droppezone i forbindelse med afmærkede områder med blå pæle. Semirough klippes 
fremover 2 gange årligt. Banen er ratet til blå tee. Nye scorekort er bestilt. 

 

Eliteudvalg: 

3. træningsforløb med Oli finder sted på søndag. Kun god feedback fra elitespillerne. Par 3 
banen er lukket søndag formiddag. Oli har indhentet favorable tilbud på spilledragter. 

 

Juniorudvalg: 

Starter op den 02.04.11. Træningsforløb er aftalt med Oli. Træning og matcher fredag 
eftermiddage. Der arbejdes på markedsføring på skoler for evt. arrangementer i september. 

Sponsorsituationen er ikke endelig afklaret. 

 



 

Begynderudvalg: 

Kursusmappe er lavet til kommende nye medlemmer. Plakater sættes op og foldere er lavet, 
og vil blive uddelt eks. ved brugser i nærområdet.    

 

Klubhus og ejendomsudvalg: 

Der skal lægges fliser foran indgangsparti. Der leveres en ny stålvask til vaskeplads. 
Trykluftpistol etableres ved trappen. Bagrum 4 mangler en gang maling. Der lægges nyt 
tagpap på det lille hus på drivingrange. Der mangler bærekurve til bolde. Disse indkøbes h.m. 

 

Sponsorudvalg: 

Sponsoraftaler er næsten på plads. Forslag om at kontakte nogle lokale virksomheder for 
mulige sponsorater. 

 

Handicapudvalg: 

Der kan via Golfbox åbnes for mulighed for, at spiller selv kan indberette score efter privat 
runde mod bekræftelse af markør. Kortet skal gemmes i minimum 2 måneder af spiller for evt. 
kontrol af handicapudvalg. Der bliver ikke åbnet for indberetning via skærm ved skranken. Vi 
afventer erfaring fra Hammel Golfklub, som har indført metoden. 

 

Banekontrol/serviceudvalg: 

Der er givet dispensationer til kørsel i bil i vinterperioden grundet sygdom. Liste over 
dispensationer forefindes på kontoret.  

 

Drivingrangeudvalg: 

Jørgen S. Christensen er valgt som formand for udvalget. 

 

Sponsormatch: 

Mette er i gang med den praktiske planlægning. 

 

Vartegn for Allingåbro: 

Allingåbro Handelsstandsforening har planer om at opstille nye vartegn for byen. Vartegnet er 
et 8 m højt A, der hhv. skal stå på hjørnet ved krydset mellem Nordkystvejen, Rougsøvej og 
Grundvej og på hjørnet mellem Nordkystvejen og Hovedgaden. Der er mulighed for at sætte 
skilte op under vartegnet med reklame for arrangementer i byen – såsom golfturneringer, 
heksefest m.m. 

 

Webudvalg: 

Vi er i bestyrelsen opmærksomme på at forbedre vores hjemmeside, og vil drøfte hvordan. 
Forslag fremlægges på budgetmøde i efteråret. Vores hjemmeside skal indeholde aktuelle 
nyheder fra samtlige udvalg.  

 



 

Træneraktiviteter: 

Elite og junior træningstimer er fastlagt. Oli har foreslået at anvende de sidste timer til et Golf 
for sjov arrangement. Overskydende timer kunne evt. anvendes til: klubarrangementer – evt. 
foredrag 2-3 gange årligt. Undervisningstimer i form af præmie til sponsormatch. Golf for sjov 
- timer anvendes i samarbejde Oli og klubben imellem. Klubben kan være behjælpelig med 
markedsføring, og kan bruge konceptet som markedsføring for klubben.  

PM og Oli arbejder videre med Oli’s forslag. 

 


