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REFERAT 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 15.08.19 

Godkendt og underskrevet 
 
 

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

Kontingentindtægterne er 160.000 kr. lavere end samme tidspunkt sidste år. Det er naturligvis et 
fokuspunkt, som der skal ageres på – bl.a. gennem samarbejdet med DGU samt ved andre lignende 
tiltag. Der har imidlertid også været positive udviklinger i perioderegnskabet på bl.a. greenfee, 
varesalg og salg af træningstimer. 
Overordnet set ser regnskabet fint ud. Der skal dog iværksættes tiltag for at imødekomme 
kommende års faldende indtægter. 
 
 

2. Tak for hjælpen turneringen 29.9.2019 
Der er inviteret 89 personer til turneringen. Pt. er der tilmeldt 35. 
 
 

3. Evaluering af formandsmødet 
Bestyrelsen arbejder med at gentænke strukturen for formandsmøderne – både mht. frekvens, 
afvikling og dagsorden/formål. 
 
 

4. Evaluering af uge 34 
Uge 34 betragtes som en stor succes og bidrager samtidigt positivt til klubbens økonomi. Der har 
bl.a. været greenfee-gæster fra Nordvestjysk samt klubber på Sjælland. Hele arrangementet – inkl. 
turneringen – gentages næste år. 
 
 

5. Afslutningsturneringen 6.10.2019 
Turneringsåret afsluttes med manér med afslutningsturneringen. Udover turneringen (stableford i 
fire rækker) vil der være spisning og musik ved bandet Albatros. Man kan allerede nu tilmelde sig i 
Golfbox. Husk at pudse både golf- og dansesko til dagen. 
 
 
 



 
6. Årets medlem 

Der nedsættes et udvalg som får til opgave at behandle indkomne forslag fra medlemmer til 
kandidater som Årets medlem 2019.  
 
 

7. Tryksager til golfklubben 
MMS har kontaktet Brix vedr. aftale omkring tryksager for 2020. Det er desværre ikke muligt at lave 
en forlængelse af den nuværende aftale. Bestyrelsen undersøger alternative muligheder for indkøb 
af tryksager hos relevante leverandører. 
 
 
 

Orientering fra udvalgene 
8. Bane 

Stor ros til green-keeper staben for det flotte arbejde på banen, så den stod knivskarpt til 
klubmesterskaberne. 
 

9. Begyndere 
Status er 30 nye medlemmer totalt i 2019. Herudaf er 18 spilleberettigede og 12 der er i gang med 
undervisning med henblik på spilletilladelse. 
 

10. Klubhus  
Poul Anker og OB har fået vasket hele vinduesfacaden på klubhuset. Der skal lyde en stor tak fra 
bestyrelsen til vinduespudser-duen for et flot stykke arbejde. 
 

11. Kommunikation 
Kommunikationsudvalget søger efter ny webmaster til opdatering af klubbens hjemmeside. 
Bestyrelsen hører meget gerne fra evt. interesserede. 
 
Turnering 
- Regionsgolf 2020 
Problemstillingen vedr. booking af Regionsgolf blev drøftet. Tiderne bliver booket således at de 
fleste kan deltage i forbindelse med at de har fri fra arbejde, og det rejser spørgsmålet, om det 
forhindrer andre medlemmer, som ikke deltager i Regionsgolfregi, i at spille på hverdagstiderne. 
Det er 3 matcher per regionshold, samt finaler – dette evt. for hvert tilmeldt hold. PM forslår, at 
man kunne oprette et Danmarksturneringshold, hvor der var blandet herrer og damer for at løsne 
op for presset hverdagstiderne. Der vil blive sendt en opfordring ud til at tilmelde sig Regionsgolf 
via Golfbox. 
 
- Evaluering klubmesterskab 
Der var 63 deltagende i klubmesterskabet. Klubmesterskabet blev afviklet med nye rækker. Dette 
blev velmodtaget og gentages derfor i 2020. Formatet i Hulspilsmesterskabet gentænkes for at gøre 
det til en mere festlig og seværdig begivenhed. 
Bestyrelsen ønsker alle klubmestre tillykke. 
 
 

Næste møde 
17.10.2019, kl. 18.00 i NDG 


