
 
BESTYRELSESMØDE Dato 15.08.19  

Tidspunkt:  18.00  
Lokale: Klubhuset NDG  

Ordstyrer:  
Inge-Lis 
 

Referent:  
JS 

Deltagere: 
ILM, PM, RL, OB, API, JS, MMS 
 

Afbud: 
PK, HS 

 
DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 26.06.19 

Godkendt 
 
 

Drøftelser 
1. Gennemgang af klubbens økonomi, likviditet, budget og regnskab 

Økonomien ser overordnet acceptabel ud. Generelt set er der dog en nedgang i kontingent pga. et 
faldende medlemstal. (Dette er dog en landsdækkende tendens). 
 
 

2. Formandsmøde torsdag den 5. september 
MMS udsender dagsorden til mødet. Alle formænd for udvalg, klub i klubber samt bestyrelsen, 
chef-greenkeeper og Lone deltager i mødet.  
 
 

3. Forespørgsel fra Golf og Kultur - ny portal for golfere om kultur  
Umiddelbart har et medlemskab ikke interesse pt. Vi holder øje med fremadrettede tiltag på 
portalen. 
 
 

Orientering 
4. Golfringen – status 

Pt. 191 medlemmer af Golfringen. En meget flot tilslutning.  
 
 

5. Golfspilleren i centrum 
DGU har stillet udvalgte moduler af et medlemsstatistik program til rådighed for golfklubberne i DK. 
Det omhandler nye golfere (0-2 års erfaring), hvor der spørger ind til forskellige berøringspunkter. 
NDG har fået en rigtig fin ambassadørscore. Vi ligger klart i den bedste fjerdedel af golfklubberne. 
Det er vi både stolte af og glade for.  
 
 

6. Djursland rundt – status 
Samarbejdet er skudt i gang. Salget hos NDK har været relativt lavt det første år. Vi afventer salgstal 
fra de andre partnere i samarbejdet. 
 



 
7. Uge 34 - status 

API har koordineret arbejdet med diverse events igennem ugen. Det vil være muligt at købe et 
’konkurrence-pas’, således man kan deltage i diverse konkurrencer på banen. Der kommer desuden 
flere andre tiltag rundt omkring klubhus. Det vil være muligt at købe morgenmad samt forskellige 
slags frokost. Husk den store turnering om lørdagen – der er stadig ledige pladser. 
 
 

Orientering fra udvalgene 
8. Bane 

Der orienteres løbende om diverse tiltag på NDG’s digitale kanaler. Husk at skrive til baneudvalget, 
hvis der er spørgsmål. 
 
 

9. Baneservice 
I uge 42 træder Gunnar Pilgaard ind i baneserviceudvalget i stedet for OB. 
 
 

10. Begyndere 
Spil-med-dag - 18.8. Husk endeligt at tilmelde jer. Det bliver super hyggeligt. 
 
 

11. Elite  
Der spilles afgørende kampe i den kommende weekend. Mød gerne op og støt drengene. 
 
 

12. Junior 
Der er blevet gennemført en fantastisk juniorlejr. En ubetinget succes med masser af gode 
oplevelser, der også har udløst en masse nye venskaber. 
 
 

13. Klubhus  
Danny har haft sidste arbejdsdag. Han har bl.a. malet skuret ved drivingrange og ved vandværket. 
 
 

14. Kommunikation 
Der markedsføres bl.a. uge 34 via forskellige kanaler. Derudover linkes til forskellige relevante FB-
sider som f.eks. Golfringen. 
 
 

15. Sponsorudvalg 
Der er kommet en forespørgsel omkring HK-sponsorat – sponsorudvalget behandler sagen. 
 
 

16. Turnering 
Der er afviklet en Fourball turnering med stor succes. Rigtig fin deltagelse med mange nye ansigter 
(i turneringsregi). 

 



 
Eventuelt 
 
Næste møde 
Tirsdag d. 17.9. kl. 18.00 i klubhuset 
 


