
 
 
 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 20.11.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Ole J. Referent: Rita K. Deltagere : Ole J., Ole 
B., Inge-Lis M., Annie 
P., Ruben L., Peter M., 
Rita K. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
Kammeratskabspokalen 

Peter Hjulmand deltog i udvælgelsen blandt 
indkomne emner. 
Der blev blandt de indstillede valgt et medlem, 
som offentliggøres på generalforsamlingen. 
 
 

 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
    sidste møde den  23.10.17. 

 
Referatet blev Godkendt. 
 
 

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

 
 
 
DGU og PGA har sendt tilbud til klubben, hvor 
de tilbyder at drøfte og guide/vejlede klubben 
vedrørende ansættelse af nye pro. De vil gerne 
komme med input til, hvordan fremtidig 
strukturering  evt. vil kunne strikkes sammen 
her i vores klub. 
Vi skal, inden et evt. møde med dem, have 
drøftet hvilke basale behov, vi som klub har i 
forhold til en træner.  
Bestyrelsen  er enige om, at vi arbejder med en 
evt. midlertidig løsning i 2018. På den måde får 
vi tid til at gennemarbejde og forhåbentlig finde 
en god permanent løsning for klubben og dens 
medlemmer. 
Vi forsøger at få et møde etableret i 
begyndelsen af december med DGU og PGA. 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens   
    Perioderegnskaber samt budgetter og 
    eventuelle afvigelser heraf. 
    Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

 
 
Ole redegjorde for regnskab og budget, som 
gennemgåes på den kommende 
generalforsamling. 
 
 
Inge-Lis har været til møde i XL-ringen.  
Hver klub skal tilstræbe at deltage i XL-ring 
med 50 medlemmer.  
Forespørgsel fra Norddjurs vedr. juniorers 
deltagelse i XL- gratis ifølge med voksne. 
Forslag om XL-turnering. 2 stk. hvert år. 
Randers lægger ud i foråret og Kalø i efteråret. 
Bestyrelsesmedlemmer i XL ringen betaler selv 
for deltagelse i XL. 
Forslag om evt. Erfamøder for sekretærer og 
Golfmanagerer i XL-ringen.  
Næste møde i Norddjurs i marts for XL. 
 

  
4.Orientering fra sekretariatet. 
 
     
. 
 

 
Generalforsamlingen er på plads, og i morgen er 
sidste dag for indsendelse af forslag. Der er 
indkommet få forslag fra medlemmer. 
Der udsendes mails til vore medlemmer, hvori 
der gøres opmærksom på, at medlemskaber af 
XL kan købes og evt. bruges som en god ide til 
julegave. 
Julefrokost for personale og bestyrelsen den 14. 
dec. 12.30. 
Der kommer LED pærer i klubhus, på terasse og 
på parkeringspladsen. 
 
Vi starter med Vintergreenfee når det er tilrettet  
i golfbox. Det aftales, at greenfee bliver 200 kr. 
i hverdagen og 250 i weekends. Det kommer på 
hjemmesiden. 
Der er nu indhentet tilbud på højtaleranlæg, som 
bliver opsat snarest. 
I perioden feb.-sept. er der på vores driving-
range solgt bolde til greenfeegæster for ca. 
5.000,- kr.  
 



 
 
 

 
 
7.Orientering fra Udvalgene   
    

Vi forsøger at få kvinder med i et adhoc udvalg 
i forbindelse med ”opgradering” af klubhus. 
Inge-Lis kontakter emner.  
Vores nye medlem, Ole Bulebanker, overtager 
formandsposten i klubhusudvalget efter Ruben.  
Evt. aflysning af vores juleturnering, hvis der 
ikke bliver ca. 30 tilmeldinger.  
 

 
8.Medlemshenvendelser.      
 

Ingen henvendelser til bestyrelsesmødet. 

  
9.Evt. –  
   

Der er bl.a.indkommet et forslag fra et medlem 
til generalforsamlingen. Vi synes det er et rigtig 
godt forslag, og vil allerede nu benytte os af 
dette.  
Derfor sætter vi tilkendegivelse/ tilmelding til 
deltagelse i generalforsamlingen på golfbox. 
Det vil hjælpe os med opstilling af stole, samt 
indkøb til arrangementet. 

Næste møde 18.12.17  
 

 

 


