
 Dato11.06.2014 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer Inge-Lis Referent Rita DeltagereJonny, Peter, 
Inge-Lis, Marianne, 
Annie, Rita  
Fraværende Ole 
 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 09.04.14  

Referatet godkendt. 
 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer.  

 
 

Formandsmøder afholdes den 4.9.2014 og  
3.3.2015 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 
drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 
 

Marianne gennemgik regnskaberne. 
Vi har fået for lidt green-fee indtægter i vinter. 
Rigtig mange baner har været spilbare p.g.a. den 
milde vinter, hvilket har ramt vores antal af 
forventede green-fee gæster. 
Vi skal stadig være opmærksomme og vurdere 
ved alle udgifter.  
Likviditeten holder stadig. 
GLS-A ( vores arbejdsgiverforening) har i år et 
overskud der skal uddeles. Vi har sendt 
ansøgning og håber at komme i betragtning. 
 

 
4. Orientering fra sekretariatet 
1. Forkerte lokalregler på scorekort 
2. Status på medarbejdersamtaler 
3. Regler for arrangementer 
4. Ansættelse af Gunnar Pilgaard i jobtræning 
 

1. Der er ved en fejltagelse trykt 
lokalregler fra 2009 på de nye scorekort. 
Der bestilles nye med de gældende 
lokalregler fra 2012. 

2. Inge-Lis har afholdt medarbejder-
samtaler og orienterede herom. 
3. Inge-Lis og Lone har udarbejdet 

manual for regler i forbindelse med 
arrangementer. Reglementet er sat på 
hjemmesiden. 

 
4. Der er udarbejdet kontrakt med 

Gunnar. Er her 3 eftermiddage om 
ugen. Aftalen vedrører en 
jobtræning. 



 
 
5. Orientering fra Udvalgene 

• Begynderudvalget 
- Åbent Hus 23. - 24.8. 
- Status på Klub 37-konceptet 
- Status på begyndere 2014 

 
• Kommunikationsudvalget 

- Status på pressekontakt 
- Status på NDG News 

 

Vi har fået en opfordring fra DGU om at holde 
åbent hus i week-enden 23. -24. august efter 
Made in Denmark, og efterfølgende tilbyde at 
der kan spilles golf resten af året for 500 kr. 70 
klubber har tilmeldt sig herunder også 
Norddjurs. Inge-Lis undersøger hvem der har 
tilmeldt sig og forhører sig hos nogle klubber 
om, hvordan de tænker sig at administrere dette. 
 
Der er henvendelser fra medlemmer, der af 
forskellige årsager ønsker at deltage i klub 37 på 
trods af handicap. Begynderudvalget vurderer i 
hvert enkelt tilfælde hvorvidt en dispensation 
kan gives. 
Indtil nu 21 nye begyndere + 7 juniorer/børn. 
Der er blevet gjort en indsats i forhold til 
presseomtale, og den opmærksomme læser, vil 
bemærke den øgede omtale af forskellige tiltag 
og personer i klubben. 

6. Videooptagelse af banen Henvendelse fra Firmaet Kinth med tilbud om 
evt. videooptagelse af banen i uge 25/26.  
Det lyder interessant, men p.g.a. økonomi 
vælger vi at takke nej. 

 
6. Evt. medlemshenvendelser. 

Henvendelserne er behandlet, og de enkelte 
medlemmer kontaktes direkte.  

  
7. Evt. 

Vi sætter noget omkring retningslinjer for 
dresscode, personaleparkeringspladserne og 
andre foreskrifter  i klubben  i vores newsblad. 
På næste bestyrelsesmøde drøftes hvorledes vi 
sikrer respekten omkring disse retningslinjer. 
 
Vi har fået tilbudt møbler til pavillonen. Vi siger 
ja tak. 

Næste møde 13.08. 2014 kl. 18.00 


