
 

BESTYRELSESMØDE Dato:  torsdag 17.05.18  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer:  
 

Referent:   
API 

Deltagere: 
ILM, PM, OB, RL, KS, UH, PK, API 

Forplejning:  
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018  
 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 19.04.18. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 

2. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte dispositioner. 
a. Golfklubbens forsikringer 

i. ILM + Lone R. har afholdt en del møder med forsikringsselskabet Tryg, og ved forhandlinger 
er man nået frem til et resultat der giver golfklubben en besparelse på kr. 40.000 kr. i 
forhold til aftalen med vores nuværende forsikringsselskab Codan, så den fremtidige 
forsikring lyder på ca. 120.000 kr, som i tillæg også inkluderer backup af klubbens IT-
systemer. Bestyrelsen besluttede at skifte fra Codan til Tryg. Tryg bruges i øvrigt af DGU til 
kollegtive ansvarsforsikringer. 
 

3. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf. 
Samt gennemgang af klubbens likviditet. 

 Godkendt  
Betaling for salg af bolde for greenfeegæster, incl. XL-golfere, på drivingrange er steget efter vores 
opmærksomhed er rettet her imod. Der er opsat skiltning ved hoveddøren og på drivingrange, og 
baneservice checker brugerne. 

 
4. Status på proshop 

i. Prochoppen er klar til åbning. Der er kommet varer fra BackTee. Poul Anker Pedersen, Ole 
Bulebanker og Lars Michael har hjulpet til med opsætning og indretning.   

ii. Lone Rytter, Annie Pihl, Inge-Lis Mørch, Lars Michael Jacobsen, Henrik Jacobsen og 
weekendmedarbejderne vil være de ”primære sælgere” i shoppen. Varer fra BackTee skal 
betales på Proboxen på ”knappen” ”BACKTEE tøj mm.”, mens øvrige varer skal afregnes på 
”knappen” ” Lars Michael Jacobsen” eller til mobilpay til Lars Michael. 
 

5. Orientering fra sekretariatet. 
a. Bestyrelsesgolf i august 

i. Bestyrelsesmøde i august planlægges til Lyngbygård eller Steensballegaard d. 8/8 
b. XL-golf i Randers Golfklub 12. maj 2018 

i. Der deltog 68 i turneringen. Der var ingen deltagere fra Norddjurs, så det var ikke derfor, at 
klubbens forårsturnering ikke var fuldt opbooket.  

c. XL-møde i Randers d. 2. juni 2018 
i. PM og ILM har fået mandat til for betyrelsen at varetage klubbens indvendinger ved 

forhandlinger vedr. problemet med, at NDG bruges som ”hjemmebane” i vintermånederne. 
Udfordringen skal løses til for en på Norddjurs Golfklubs måde, der kan godkendes af 
bestyrelsen.   

d. Persondatforordningen:  
i. Der udsendes i løbet af få dage orientering til medlemmerne vedr. den nye 

persondataforordning, der træder i kraft 25.5.2018. Annie Pihl og Lone Rytter har 
udfærdiget dokumenterne, som efterfølgende  er  kvalitetssikret af træner Henrik Jacobsen, 
som også er jurist. 

e. Nyt komfur – ILM afventer nogle tilbud. 
 



 

f. Begynderudvalget…. Initiativer for at skaffe nye medlemmer – gode tiltag 
i. Alle blev bedt om at sætte hovedet i blød for gode tiltag, så vi kan få 

endnu flere nye medlemmer, Pt et + på 17 nye. Der fremkom forslag om, at alle kan være 
velkomne torsdag aftner, hvor begynderne og Klub 37 spiller turnering samt forslag om en 
”tag en ven med-dag”.  Begynderudvalget arbejder videre med forslagene. Har nogen 
medlemmer idéer, er de meget velkomne til Begynderudvalget. 
 

g. Sponsorudvalget: Sponsorturneringen – drejebog udsendt  
i. Afholdelse af sponsorturneringen blev gennemgået, men pt. var alle tilmeldinger endnu 

ikke indløbet.  
h. Baneudvalget: 

i.  Der er indkøbt en del bolde gennem Lars Michael. Størsteparten af måtterne på 
drivingrange trænger til udskiftning, så der skal indhentes priser. (PM undersøger) 

ii. Ekstra boldkurve købt af Lars Michael 
iii. Det undersøges, hvad en boldvasker vil koste   
iv. Der arbejdes videre med etablering af 12 – 14 nye bænke/afaldssæt på banen. Jonny 

Nielsen spørges om han vil stå i spidsen for projektet, hvilket han har bekræftet efter 
mødet. 

v. Henrik (træner) har indvilget i at bistå baneudvalget med sin erfaring som banearkitekt 
vi. ”Ny” bil til drivingrange, da eksisterende bruger lige så meget olie som benzin. (Kjeld 

Skogstad undersøger).  
i. Baneservice:  

i. Ønsker at baneregler skal opsættes ved hul 1. Vi afventer oplæg fra Niels Huus 
ii. Udvalget ønsker ”telt” til servicevogn til kolde dage – Ole Bulebanker undersøger 

muligheder og priser 
 

j. Seniorerne 
i. Omkring 20 seniorer har ordnet terrassen og omgivelserne omkring klubhuset, samt 

tilplantet krukkerne på terrassen, så vores næromgivelser fremtræder indbydende.  
Bestyrelsen takker for indsatsen på alle medlemmers vegne. 

 
6. Medlemshenvendelser.  

i. Ingen 
7. Evt. 

i. Det undersøges, om der kan søges kontante midler gennem DIF / DGI . Bestyrelsen kunne 
ønske nedsat et ”Fondraising udvalg”. Har nogen erfaring og/eller lyst til at deltage heri, så 
ret henvendelsen til Inge-Lis eller Peter Mosdal. 

 
8. Næste møde: MANDAG d. 18. juni kl. 18.00 

 
TILLÆG: Bestyrelsen har modtaget nedenstående meddelelse fra Ole Bartolin Jensen. 

Ole Bartolin Jensen har leveret et brev til klubbens bestyrelse:   
I forbindelse med sin sygdom, operation og rekreation har Ole meget overvejet sin situation.  
Han er nået til den konklussion, at efter at have vedtaget og indarbejdet nye hensigtsmæssige 
regelsæt i klubben samt arbejdet intenst med klubbens økonomi, herunder forhandlet 
bankaftaler og aftaler med kommunen om overdragelse af ejerskabet af golfklubbens jord, har 
han gjort sit for klubben. 
Derfor vil han gerne forlade bestyrelsen med omgående virkning med ønske om, at den 
nuværende bestyrelse vil fortsætte det gode arbejde og tiltag med at løse opgaverne på en 
fornuftig måde. 
Ole ønsker derfor den siddende bestyrelse held og lykke og ønsker alle i klubben en god sommer 
Meddelelsen er taget til efterretning og ikke kommenteret yderligere.  

 


