
 

BESTYRELSESMØDE Dato:  torsdag den 1.11.2018  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent: RL  Deltagere: ILM, PM, RL, OB, PK, 
UH. AP ferie 
 

Forplejning:  
Smørrebrød 

 

DAGSORDEN/REFERAT 
 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 25.10.2018 
Godkendt 
 

2. Evaluering af medlemsmødet 30.10.2018 
På mødet blev bestyrelsens resultater, planer og tiltag gennem de sidste 3-4 år fremlagt. Visioner for 
fremtiden blev fremført. Derudover om organisationen, personale, kommunikation samt en dybere forklaring 
omkring vores udmeldelse af XL. Herefter var der lagt op til dialog ifm. medlemmernes indsendte emner og 
umiddelbare spørgsmål. 
Responsen bestyrelsen har modtaget, udtrykker bred tilfredhed med det informative møde og muligheden 
for dialog.  
Som følge af den store interesse og fremmøde af ca. 120 medlemmer, vil bestyrelsen fremadrettet gøre  
medlemsmødet til en gentagende begivenhed, eventuelt i foråret. 
 

3. Generalforsamlingen 29.11.2018 
Nedsættelse af prisudvalg til udvælgelse af Årets medlem 
Bestyrelsen har valgt følgende til udvalget:  
Ulla, Peter K. og Ruben fra bestyrelsen samt fra klub i klub: Ellen-Margethe og Carsten Ingerslev.  
 
Gennemgang af aktivitetsliste 
Listen med praktiske opgaver forud for generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt. 
 
Forslag fra bestyrelsen, ny vedtægt 
Vores jurist har gennemgået vores nuværende vedtægt og har lavet udkast til forbedringer. 
Disse blev gennemgået, men skal uddybes på endnu et møde med juristen.   
 
Indlæg til beretningen 
Medlemmer af bestyrelsen opfordres til at fremsende indlæg vedr. deres opgaver og opnåede resultater i 
2018. 
 
Budget 2018/2019 
Lone har færdiggjørt budgettet for 2018/2019 efter bemærkninger fra bestyrelsen. 
 
Forhåndsorintering om generalforsamlingen 
Der laves opslag på hjemmesiden og link hertil sendes til medlemmerne via Golfbox.   
 
Tilmelding i golfbox 
Generalforsamlingen er oprettet i golfbox af hensyn til overblik og antal af tilmeldinger ift. klargøring af 
lokale.  
  

4. Medlemsstatistik 
DGU har gjort medlemstallet op for 2018. Det viser et mindre fald i antallet af primært mandlige golfspillere - 
voksne og juniorer.  Vi har desværre også b.la. mistet en del juniorer, på lige med tendensen i de øvrige 
landsdele. DGUs medlemstal pr. 30.09.2018 kan ses her 
 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Dansk%20Golf%20Union_Medlemstal%20300918.pdf


 

5. Opstramning på rykkerprocedure 
 
Tidligere rettidig indbetalingsdato 
Det belaster klubbens likviditet, at der er lang tid mellem forfaldsdato - den 1. i måneden og indbetalingdato 
den 12. i måneden, hvorfor der arbejdes på at implementere en tidligere indbetalingsdato.  
 
Tidligere inddraget spilleret 
Rykkerproceduren for manglende kontingentbetaling består af et kontoudtog, rykke 1 og rykker 2.  Hidtil er 
spilleretten blevet inddraget ifm. udsendelse af rykker 2. Fremover vil spilleretten blive inddraget ifm. 
udsendelse af rykker 1. 
 
Suspentionsretten iht. vedtægten. 
Iflg. golfklubbens vedtægt kan restanters medlemskab suspenderes efter 3 måneders restance. 
 

6. Weekendvagters arbejdstid  - ændringsforslag fra baneserviceudvalg 
Niels Huus får besvarelse direkte fra Inge-Lis. 
 

7. Status på optagelse i Golfringen 
Der er sendt en anmodning om optagelse i Golfringen der omfatter Ebeltoft, Grenå, Hobro, Markusminde, 
Mariagerfjord, Mollerup og Randers Fjord Golf Klub.  
Endelig svar om godkendelse afventes. 
 

8. Status for ansættelse af træner/manager 
Der er modtaget i alt 9 ansøgninger. Indledende samtaler med ansøgere vil foregå i uge 45 
 

9. Forlængelse af Henriks ansættelse i november/december 
I perioden færdiggører Henrik de igangværende opgaver. 
 

10. Henvendelse fra Nordicgolfers.com 
RL undersøger økonomi, betingelser og mulighederne for et evt. samarbejde. 
 

11. Meningsmålinger 
Til medlemsmødet blev det foreslået at klubben kunne lave online meningsmålinger og dermed inddrage 
medlemmerne.  Vi undersøger om mulighederne i Golfbox dækker behovet, samt om andet kan løse 
opgaven. 
 

12. Anvendelse af klubhuset til alternative formål og retningslinier for medbragt mad 
Emnerne blev drøftet, men der blev ikke truffet endelig beslutning. 
 

13. Næste møde 
Møde med Henrik vedr. ny vedtægt, torsdag d. 8 november kl. 17.45   
22. november kl. 18.00  

 

 


