
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 17.12.18  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: Klubben  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent:  JS Deltagere: 
ILM, PM, RL, OB, PK, API, JS 
 

Forplejning:  
ILM 
 

 

DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 22.11.18 (AP) 

Referat godkendt og underskrevet. 
 

b. Konstitueringsmøde 29.11.18 (AP) 
Referat godkendt og underskrevet. 
 

c. Generalforsamlingen 29.11.18 (AP) 
Referat gennemgået 
 

d. Udsendelse af link til referater fra B-møder (ILM) 
Bestyrelsen drøfter muligheder for en fremtidig kommunikationsstrategi i forbindelse med 
udsendelse af bestyrelsesinformation. ILM: Flere medlemmer forespørger mere information fra 
bestyrelsen. Kommunikationsudvalget udarbejder strategi på næste udvalgsmøde. 
 

2. Fordeling af udvalgsposter (ILM) 
- Baneudvalg 

Peter Mosdal: Formand  
 

- Baneserviceudvalg 
Niels Huus: Formand 
 

- Begynderudvalg 
Inge-Lis Mørch: Formand. Fortsætter p.t. som formand men arbejder mod overleveringsforretning til 
Manager. 
 

- Eliteudvalg 
Peter Mosdal: Formand 
 

- ITudvalg  
Ole Junker: Formand 
 

- Juniorudvalg 
John Friis: Formand 
 

- Klubhusudvalg  
Ole Bulebanker: Formand 
 



 
- Kommunikationsudvalg 

Ruben Leonhardt: Formand 
 

- Regel- og handicapudvalg 
Ole Junker: Formand 
 

- Sponsorudvalg 
Peter Klemmensen: Formand 
 

- Turneringsudvalg 
Annie Pihl: Formand 
 

3. Opdatering på hjemmeside af samme med alles berøringsflader (RL) 
RL opdaterer diverse udvalg på hjemmeside efter ovenstående beslutninger. 
Bestyrelsen sender relevant liste til Ruben med individuelle berøringsflader. Udvalgsformænd orienterer 
ligeledes om udvalgsmedlemmer. 
 

4. Golfsimulator i Auning (ILM) 
ILM: NDG er blevet kontaktet af Danni Bjerre omkring muligt samarbejde for benyttelse af golfsimulator i 
Auning. PM og JS tager indledende møde med Danni og jagtsimulator.dk.  
 

5. Alternative medlemskaber, herunder greenfeestatistik (ILM) 
- Vintermedlemsskaber 

ILM: Vintermedlemsskaber kan bruges til at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen drøfter forskellige 
muligheder og beslutter herefter følgende tiltag: 
TILBUD 1: 
Vintermedlemskab: Fra d.d. til 31.3.  Pris kr. 1.200,-. Der kan efterfølgende forlænges til f.eks. 
longdistance resten af året ved at betale differencen op til et almindeligt longdistance-medlemskab. 
TILBUD 2: 
10 x greenfee – gældende i perioden fra d.d. til 31.3. Pris kr. 1.500,- 
TILBUD 3: 
4’er flight (4 x greenfee i samme bold) – gældende i perioden fra d.d. til 31.3. Pris kr. 600,-  
TILBUD 4: 
Mulighed for indmeldelse i januar med loyalitetsrabat – gælder kun medlemmer med gyldigt DGU-kort 
Vi vil kommunikere priser på Facebook samt til relevante interessegrupper. 
 

- Greenfeestatistik 
Bemærkning: I 2018 har der været væsentlig færre XL-spillere i sept-nov. contra 2017. Faldet skyldes 
sandsynligvis den virkelig gode sommer og det våde efterår. 
Bestyrelsen afventer afslutning på XL-regnskab (ultimo januar), men kan konstatere lidt færre greenfee-
gæster i 2018 contra 2017. 
 

- Samarbejde med Diabetesforeningen mfl. 
ILM: NDG og DGU har mulighed for at etablere et samarbejde med f.eks. diabetesforeningen. Der er lagt 
op til attraktive begynderforløb fra DGU’s side, således at et begyndermedlemskab for diabetespatienter 
tilbydes til 399,- kr. Der vil være masser af kommunikative muligheder for positiv story telling omkring 
folkesundhed i forbindelse med sådanne tiltag.  
 

- Golfhæftet 
Bestyrelsen arbejder på at blive medlem af Golfhäftet. ILM undersøger de nærmere konditioner og 
betingelser.  

 
 



 
 

 

 
Drøftelser 

1. Opfølgning på besluttede dispositioner  
Ingen kommentarer 
 
 

2. Gennemgang af klubbens økonomi og likviditet 
Tilfredsstillende økonomi og likviditet - dog anledning til at spare på udgifterne ift. nedgang i medlemstallet. 
Der er bred enighed om øget fokus på likviditet og indtjening. 
 

3. Status på ansættelse af træner/manager 
Den nye Manager (NDG-M) forventes at underskrive kontrakt torsdag d. 20. december 2018.  
NDG-M har meddelt sin nuværende arbejdsgiver om ansættelsen hos Norddjurs Golfklub. 
NDG-M har udtrykt specifikke ønsker i forbindelse med at introducere sig for bestyrelse, medarbejdere og 
medlemmer. 
ILM foreslår, at en introduktion kunne være oplagt til f.eks. åbningsturneringen. 
NDG-M deltager i et GLS-A kursus (Arbejdsret, lovgivning og lederrollen) – 17. januar 2019. 
ILM: Kontrakt sendes til DGU’s juridiske afdeling for endelig godkendelse. NDG-M orienterer PGA. 
 

4. Medlemshenvendelser 
Golf og Bridge 
Der er forespurgt om det er muligt at spille Bridge onsdag eftermiddag i klubhuset. 
Bestyrelsen vil gerne give positivt tilsagn til arrangementet i rammerne af de gældende klubhusregler. 
   

5. Evaluering af generalforsamlingen 2018  
Positivt stort fremmøde og aktiv deltagelse fra mange i forsamlingen. Generel stor opbakning til bestyrelsens 
arbejde. Der var ligeledes stor anerkendelse til Bo og Stig. Yderligere information omkring 
generalforsamlingen findes i bestyrelsens beretning og referatet for generalforsamlingen. 
 

6. Jobopslag/ansættelse af greenkeeper 
Da det er nødvendig at erstatte arbejdskraften ift. Bo der er gået på pension, arbejder bestyrelsen med 
forskellige scenarier. 

 

Orientering 
1. Kontingentopkrævning 

Kontingentopkrævning er udsendt 11.december 2018 med forfald/sidste rettidige betalingsdag d. 1. januar 
2019 – i henhold til den nye vedtægt. 
 

2. Golfens dag 28.4. – markedsføring, DGU-materiale 
RL har modtaget markedsføringsmateriale fra DGU. Derudover arbejder bestyrelsen med visuelle virkemidler 
ud mod Nordkystvejen. 
 

3. Startpakker til Golf (RL) 
Bestyrelsen arbejder på at tilbyde Startpakker til Golfens dag. 
 

4. Status på Golfringen 
- Tilmeldinger 

Der er pt. 79 tilmeldte til Golfringen. Bestyrelsen har en forventning om at nå ca. 150 tilmeldinger i løbet 
af første kvartal 2019. 
 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2018/11/Bestyrelsens_beretning_2018.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2018/12/Referat_generalforsamling_2018.pdf


 
- Administration 

Ordningen administreres af Hanne Jacobsen. Hanne er tidligere ansat i Mollerup Golfklub. 
Kontaktpersoner hos NDG bliver ILM og AP. 
  

- Bagmærker 
Der bestilles forlods 150 bagmærker hos Golfringen. 
 

- Retningslinier 
RL: NDG -hjemmesiden opdateres snarest muligt med retningslinjer m.v. for Golfringen. 
 

5. Orientering fra udvalgene 
- Bane 

Der afholdes møde med banegennemgang primo januar 2019, herunder drøftes muligheder for dræning 
på banen samt andre tiltag.  
 

- Begyndere 
NDG har tilmeldt sig golfens dag. 
 

- Elite  
Grundet frafald i truppen, er der pt. ikke nok damespillere til et elitedamehold i 2019. Eliteudvalget 
opfordrer til at alle damespillere der har interesse i at dygtiggøre sig til golf og som synes det er 
motiverede at spille hulspil henvender sig til eliteudvalget inden medio januar – alternativet vil resultatet 
blive en framelding af elitedamehold i 2019.   
 

- Junior 
Juniorerne afholder turnering d. 27. april. Det er 1. runde i JDT 2019. Det er planlagt at juniorerne mødes 
med den nye træner primo 2019. 
 

- Klubhus  
Der er afholdt møde vedr. nye bænke d. 13.12.2018. Næste møde i udvalget bliver d. 9.1.2019. 
 

- Kommunikation 
Har fået henvendelse fra NordicGolfers.com vedr. medlemsskab. En golfportal, der kæder golfbaner og 
ophold sammen. PT har vi ingen interesse i at deltage.  
 

- Regel- og hcp 
Der er rigtig god tilslutning til de nye regelkurser, hvoraf de to første er gennemført med stor succes. 
 

- Sponsor 
Der er løbende afholdt møder i udvalget, og skemalagt første møde i 2019 til d. 29. januar.  
 

Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 
 
Næste møde 
 Bestyrelsen mødes næste gang d. 22. januar kl. 18.00 
 


