
BESTYRELSESMØDE 
 

Dato 20.02.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer:  
OJ 

Referent:   
API 

Deltagere: 
Ole J. + Ivan + Ruben + 
Peter + Annie + Inge-Lis 
 Afbud fra Rita K.  

Forplejning:  
Smørrebrød 
 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den  18.01.17 

Ref. Godkendt – Ej underskrevet endnu. 

 
3. Orientering fra formanden.  
    Opfølgning på væsentlige dispositioner  
    Samt fastlagte dispositioner.   
     
 
 

Bolde og Boldvasker:  
Der bliver en stor del bolde væk. Bl.a. i skoven 
og nedkørte. Vi er den eneste klub i bl.a. XL 
ringen, hvor man har gratis bolde. Så der bliver 
indført betaling af bolde for ikke-medlemmmer 
af NDG.  
Kan implementeres via Probox hurtigt, så det 
står på kvitteringslappen, at bolde er betalt 
Sættes i værk med det samme. 20 kr./spand 
Der sættes en undersøgelse i gang, hvad 
prisen på boldvasker incl. betalingsautomat vil 
koste.  
 
”Kommunens”/vores jord: Afklaringen ved et 
evt. tilbagesalg. OJ er igang med at undersøge 
om det kan gå igennem som 2.prioritet i 
belåningen. 
Lynhytter. Leveres ca. 22/ 3 og skal så 
opsættes. Ivan arbejder på aftale m. Elcon om 
lynafledning 
Teestedsklipper er bestilt. 
Udlejningsbiler: Batteriet er gået død på 2 af 
bilerne. Kulde eller/og fomodet mangel på 
brug/motionering. 
Prisen for nye batterier formodes at være Ca. 
7500,- / bil 
Midtdjurs taktorlager v/Peter Klemmensen er 
kontaktet – bilerne sendes til service incl. nye 
batterier. Bilerne har aldrig været serviceret. 
Bilerne kan evt. ”sælges” som sponsorat.  

 
4. Gennemgang og opfølgning på 
klubbens perioderegnskaber samt 
budgetter 
og eventuel afvigelser heraf. 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Perioderegnskab pr. d.d: 76 restancer = 
gengangere og nye medlemmer.  
Besparelse i personaleomkostninger. Faldet 
skyldes primært besparede lønninger og 
sygedagpenge/løn.  
Merpris banedrift: Skyldes primært et stort 
igangsat optimering af banen, hvilket bl.a. 
indeholder prikling, restaurering/sletning af 
bunkere. 
Slut-resultatet ser OK ud.-  
Likv.budget – Ingen kommentarer.  
Besparelse i % = fra 9 til 7% i banklånene. 



 
Greenfeestatestik: 
Ser godt ud især også mht fuldt betalende 
medlemmer.  – Greenkeeperne er informeret 
om, at de skal være opmærksomme på, om det 
giver uhensigtsmæssigt slid på banen, nu hvor 
banen benyttes næsten fuldt ud her efter 
indtrædelse i golfringen. Umiddelbart er det ikke 
voldsomme skader. 
Belastning af banen / spilletempo. 
Bestyrelse har drøftet den langsomme afvikling, 
der har været af de bookede tider. Det har 
medført klager fra vore medlemmer. Det gælder 
især greenfee lørdag og søndag formiddag. Der 
vil blive gjort en insats i samarbejde med 
baneservice, så max tiderne for en runde 
overholdes. Der har i weekenderne været 
ventetid på op til 3 kvarter, hvilket er 
uacceptabelt. Max-tiden på scorekortet skal 
overholdes. 
 
Medlemstallet i NDG ser ud til af have et 
fornuftigt leje også når man sammelinger det 
med alle i området. 
  

5. Anskaffelse af nye havemøbler Havemøbler til terrasen er forespurgt hos 
Vorupgruppen og er under behandling. Inge-Lis 
arbejder videre med opgaven. 
Derudover er der ønske om et par 
bord/bænkesæt mere. 
Baneudvalget er sat på sagen, om hvor det er 
relevant af opstille. 
PM tager sig af sagen. 
 

6. Orientering fra sekretariatet 
 
  

Status for ”Job som sericemedarbejde” er 
opslået. 75-80 ansøgere er modtaget. 
4 er foreløbig indkaldt til samtale.  
 
Tilskud til juniorer via kommunen: 
Et tilskud på 163kr./junior – kan kun modtages 
hvis der til kommunen betales et beløb pr 
medlem i foreningen. Et hurtigt overslag gør, at 
det pt. overhovedet ikke vil være relevant at 
ansøge.  
Greenkeeper-elev Stig. 
Tillykke til Stig med de fantastiske flotte 
karakterer på bl.a. 10 og 12 taller – fantastisk 
flot gået 
 
Nye Pc’er er indkøbt til kontoret og Ole Junker 
er i gang med opgaven at implementere dem. 
 
Erfamøde i Hammel d. 27 febr.  
IL+Ruben+ Ivan kommer 



 
7. Orientering fra Udvalgene 
      
 
   

Sponsorudvalg: har afholdt møde 
Ruben har taget over og prøver at samle 
trådene. Der er lidt skilteforvirring, som der 
forsøges at rette op på. 
Kommunikationsudvalget: Møde i marts 
News – udkommer medio marts.  
Har du indlæg – er det nu du skal sende ind! 
 
Turneringsudvalg: 
Turneringsplan for 2017 er udleveret. 
SynoptikCup droppet i 2017, da det er en svær 
opgave at finde deltagere, der vil køre til 
turneringen i efteråret. Tages måske op igen til 
næste år.  
6. maj er blokeret til en mindeturnering.  
Inge-Lis undersøger, hvad det drejer sig om 
 
Baneudvalget.  
Priklet – optimeret og nogle træer er afmærket 
til fældning. 
Greens skulle gerne have lidt mere fri luft, så vi 
har mulighed for at lave dem hurtigere – en 
bedre stimpmeter.  
Ellen-Margrethe er udtrådt efter eget valg. Stig 
er indtaget i stedet. 
Begynderudvalg – Åbent Hus/Golfens dag 
30.4. er under planlægning 

8. Medlemshenvendelser.      
 

En henvendelse er behandlet og besvares 
personligt. 
 

  
9. Evt. 
Herunder: Medlems”foredrag” 
Rejseforedrag incl. Spisning osv. (Ruben)     

Et Rejseforedrag ved Lars Faurholt fra African 
Spirit, som er afprøvet ved Mollerup og Kalø 
med stor succes, planlægges – Ruben tager sig 
af sagen 
Lars F. Jordomrejser som erhverv.  
Foredraget vil være gratis og klubben kan stå 
for forplejning. Inge-Lis laver en forespørgsel 
om fordrags-relevant-spisetilbud hos eks. 
Apetit. 

Næste møde 20.marts/17 kl. 18.00  
 


