
 

 

 
 

 

 
Klubhus & 

Ejendomsudvalgsmøde. 

Dato 9.03.2015 
 

Nr. 01-15 

Tidspunkt: 19.00 
 

 

Lokale: klubhuset 
 

 

Ordstyrer:   
Ivan Mejrsk 
 

Referent:  
Ivan 
 

Deltagere:  
Ivan Mejrsk 
Gunnar Pilgaard 
Ole Junker 
Bente Nielsen 

Fraværende 
Ingen. 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet 

fra sidste møde den XXXX 

 

Første møde 

 

2. Fastlæggelse af kommende punkter på 

dagsorden 

1) Godkendelse af forrige referat 

2) Drift status på anlæg og bygninger 

3) To-Do liste og budget 

4) Henvendelser fra medlemmer 

5) Eventuelt 

6) Næste møde 

 

3. Fastlæggelse af møder i 2015. 

 

9. marts 

7. maj 

3. september 

Yderligere efter behov. 

 

4. Opdatering af 2014 - 2015 

 

Kort opdatering omkring anlæg (varme) i 

klubhuset. 

 

 

5. Budget 2015 

 

 Budget kommer under To-do liste hvor anlægs 

ønsker og budget vil fremgå. 

 

6. Evt. medlemshenvendelser.     
 

Der skal oprettes en mail  

klubhusudvalg@norddjursgolf.dk 

Aktion Ivan 

  

7. Evt. 

 

Opdeling Driving range: 

Det er aftalt med baneudvalget at klubhus 

udvalget tager sig af bygningerne på driving 

mailto:klubhusudvalg@norddjursgolf.dk


 

 

range, men alt andet inkl. udstyr sortere under 
baneudvalget. 

 

Aflæsning af strøm skal foretages 1 gang om 

måneden, af hensyn til strømpatron i 
varmeanlæg. 

Det ligger i dag i klubkalenderen i sekretariatet  

Aktion Ole Junker. 

 

Hvad er status på dankort i de nye automater, 

hvad koster det at etablere samt hvad koster det 
pr. transaktion? 

Aktion: Ivan tager det med på kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

 

Følgende punkter vil fremover indgå i to-do 
liste (kommende punkt 3 i dagsorden) 

a) Det ønskes at driving range overdækning 
males sort som klubhuset for at fremstå ens. 

Prisside 2.000 kr.  

Tages med på kommende bestyrelsesmøde:  

Aktion Ivan 

 

b) Kunne vinduer i facade lukke op automatisk 

på varme og hvad vil det koste? 

Aktion: ?? 

Deadline ?? 

 

c) Hvad er status på taget på greenkeeper huset? 

Aktion: Ole Junker 

Deadline: næste møde 

 

d) Stole borde på terrasse, skal de behandles? 

 Der leves en prøve med et bord og 4 stole. 

Aktion: Gunnar 

Deadline: Næste møde 

 

e) Hjørner på klubhuset skal males, de skaller 
hvilket ikke fremstår pænt og vedligeholdt. 



 

 

Aktion: Gunnar 

Deadline: forår 

 

f) Oli ønsker ”træningsrum” på driving range 
hvor undervisning kan foregå uforstyrret. 

Omfang skal afklares med Oli. 

Aktion: Ivan 

Deadline: Næste møde 

 

g) Vandhane i grovkøkken flyttes således at der 

kan laves en skylle bakke som vil lette arbejdet 
betydeligt, økonomi skal afklares. 

Aktion: Ole 

Deadline: Næste møde 

 

h) Rengøring ved trykluftsteder samt terrasser 

skal være betydeligt bedre end i 2014. 

 

 

 

8. Næste møde 

 

7. maj kl. 19.00 

3. september kl. 19.00 

Der bliver ikke sendt indkaldelser ud. 

 


