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REFERAT 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 17.09.19 

Godkendt og underskrevet 
 
 

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

Bundlinjen ser stadig fornuftig ud til trods for flere uforudsete udgifter i løbet af 2019. Der 
fastholdes dog stadigt et stort fokus på klubbens økonomi. 
 
- Budget 2020 
Lone Rytter har udarbejdet et udkast til et budget. Dette budget gennemgås snarligt af 
økonomiudvalget. 
 
- Kontingent 2020 
Bestyrelsen har drøftes mulige scenarier omkring kontingentstigninger. Dette bringes i spil pga. et 
faldende medlemstal. (Dette er dog ikke isoleret til NDG, da nedadgående medlemstal desværre er 
et nationalt fænomen.)  
 
- Prisstigninger 2020 
Økonomiudvalget kommer med et udspil til prisstigninger på udvalgte ydelser og varer i forbindelse 
med gennemgang af regnskab og budgetforslag. 
 

2. Generalforsamlingen 2019 
- Planlægning - herunder tidsplan og beretning. 
ILM har skitseret en køreplan for årets generalforsamling. Forhåndsorientering om 
generalforsamlingen - med henblik på opfordring til valg til bestyrelsen og diverse forslag  - 
udsendes snarest via Golfbox. 
 
- Årets medlem -  herunder tavle 
JS finder en løsning omkring tavle til ”Årets medlem”. 
 
- Opfølgning på og ændring af vedtægt 
Bestyrelsen gennemgår de gældende vedtægter for evt. fejl og tekstrettelser. 
 

3. Fremtidige bagmærker 
JS undersøger forskellige muligheder på markedet inkl. printløsning. ILM undersøger løsninger i 
andre klubber. 



 
 
 

4. Rekrutteringsudvalg 
MMS og ILM har løbene dialog med Michael Jürgensen fra DGU samt klubbens begynderudvalget. 
Der bliver ikke nedsat et decideret rekrutteringsudvalg, men i stedet bliver der tale om en udvidelse 
af begynderudvalget. Denne nye gruppe kommer til at arbejde målrettet omkring rekruttering.  
 

5. Opslag af webmaster 
RL laver et opslag omkring ansvarsområder for klubbens fremtidige webmaster.  
 
 

Orientering 
6. Golfringen – status 

Der er pt. solgt 191 medlemskaber til Golfringen.  
 
 

Orientering fra udvalgene 
7. Bane 

Banepersonalet er startet på vintersæson, hvilket betyder antallet af greenkeepere reduceres frem 
til februar 2020. 
 

8. Elite  
Der er afholdt indledende møde i elitetruppen. 
 

Næste møde 
21. november kl. 17.30 


