
Norddjurs Golfklub 

Formandsmøde  
 

Dato: 25.09.13 

Tidspunkt: Kl. 19.00 

Sted:  klubhuset 

Ordstyrer. PM Referent: LR 

Deltagere: bestyrelsen, Peter Mosdal (junior/eliteudvalg),Niels Huus 

(baneservice) Jonny Nielsen (baneudvalg), Gunnar Pilgaard 

(onsdagsherrer), Inge-Lis (begynderudvalg) Rita Kirkegaard 

(Tirsdagsdamerne) Ole Junker (Handicap/regeludvalget), Finn 

Holleufer(Veteranerne), Mogens Poulsen (sponsorudvalg), Lone Rytter 

(sekretariat)  

Der serveres franskbrød – øl/vand samt kaffe og kage. 

Dagsorden: 

1. Velkomst og Orientering om 

den daglige drift i klubhuset: 

Sekretariatet ved Peter 

Mosdal 

   

ORIENTERING: 
 

Der afholdes i år 2 formandsmøder, da flere udvalg mener, at 

planlægning i februar er for sent i forhold til start på sæsonen. 
 

Marianne og Peter skal i år, i lighed med adskillige øvrige 

foreninger/virksomheder, udarbejde budget/likviditetsbudget til 

banken. 
 

Der søges andre indtægtsformer – Bankospil efter golf etc. blev 

nævnt som mulighed. 
 

Randers Fjord Golfklub – greenfeeaftale gælder nu hele året, da 

RFG nu også spiller på sommergreens. 
 

Marianne orienterede om nyt betalingssystem.  
 

Kontanter kan nu kun hæves på kontorets kortautomat. 
 

Pavillon:  
 

Efter Óli´s 3 indbrud besluttedes det at flytte Pro-shop i 

klubhuset og udvalg i pavillonen. Dette forsøges resten af året. 
 

Der er i denne forbindelse installeret 2 pc-pladser, printer, 

reoler, hylder m.m. 
 

Formændene for udvalgene har fået udleveret nøgle dertil.  
 

 

 

 

 

 



Brug af bane/klubhus:  
 

Klubber i klubben: 
 

Arrangementer uden ekstern deltagelse:  
 

Det blev besluttet, at klubber i klubben m.m. til arrangementer 

uden ekstern deltagelse, selv bestiller mad m.m. som hidtil, men 

får faktureret til golfklubben, som så viderefakturerer til 

klubberne ultimo måned, uden avance. 
 

Grillarrangementer o.lign. afholdes som hidtil. 
 

Klubberne forestår selv retablering af klubhus efter 

arrangementet. 
 

Drikkevarer skal købes i klubben. 
 

Arrangementer med ekstern deltagelse: 
 

Mad bestilles og betales gennem klubben. 
 

Drikkevarer skal købes i klubben. 
 

Klubberne forestår selv retablering af klubhus efter 

arrangementet. 
 

Afvigelser af ovenstående aftales for de enkelte arrangementer. 
 

Øvrige: 
 

Arrangementer med deltagelse af 8 personer eller derover: 
 

ALT  forplejning bestilles og betales gennem klubben. 
 

Klubben sørger for opdækning m.m., hvis arrangementet 

afholdes indenfor normal bemandingstid: 
 

Alle dage   kl.  9.00 til  15.30 
 

Ved arrangementer uden for dette tidsrum, retablerer 

arrangørerne selv lokalerne/ arealerne. 
 

Alternativt kan tilkøbes servering/retablering mod timebetaling/ 

kuvertbetaling. 
 

Det indskærpes overfor alle at medbragte drikkevarer ikke 

må nydes i klubhus og på terrasse.  

 

 



Bestyrelsen udarbejder sanktioner i forbindelse med 

overtrædelse af ovenstående og disse meldes ud snarest. 
 

Prisstigning: 

Der varsles på generalforsamlingen prisstigninger på bl.a. øl og vand. 

 

Blokering af bane:  
 

Af hensyn til greenfeegæster samt egne medlemmer, begrænses 

brugen af gunstart mest muligt i weekenderne. 
 

Bestyrelsen udarbejder regler/forslag til, hvornår banen kan 

blokeres af klubber i klubben i forhold til antal spillere.  
 

Falske alarmer: 
 

Der har i en periode været mange unødige alarmkørsler, hvilket 

er ret bekosteligt. 
 

Dette skyldes ofte, at dørene til klubhuset blokeres med måtter, 

urtepotter m.m. og derfor aktiveres alarmen, når klubhuset låses 

automatisk. Der arbejdes i fællesskab på at nedbringe antallet. 
 

Mogens har ansvaret for tidsindstilling. 

Alarmen ringer nu først til Verner, dernæst Bo Andreassen. 
 

Alarmtider ophænges i Udvalgsrum/ printerrum. 
 

Udvalg: 
 

Det blev besluttet, at bestyrelsen udvælger et 

bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte 

udvalg/klubber: 
 

 Baneservice 

 Regel/handicap 

 Veteraner 

 Onsdagsherrer 
 

Udvalgslister opdateres og sendes til Lone. 
 

Forretningsorden for elite, juniorer og klubhusudvalg mangler. 
 

Jubilæumstilbud/markedsføring af klubben: 
 

Klubben tilbyder i år indmeldelse uden indmeldelsesgebyr til 

medlemmer, der har DGU-kort fra andre klubber. 
 

 



Der opfordres til, at alle hjælper med at markedsføre 

ovennævnte tilbud, for at værge nye medlemmer. Her tænkes 

f.eks. Kalø og Randers SØ. 
 

Der er nedsat et kommunikationsudvalg, som fremadrettet 

arbejder på væsentligt bedre synliggørelse/markedsføring af 

klubben. Der tænkes evt. professionel bistand ind. 
 

Mere brug af facebook/hjemmeside 
 

Peter Hjulmand Nielsens  Kammeratskabspokal:  
 

Indstillinger mailes/afleveres til sekretariatet. 
 

Tak for Hjælpen turnering: 
 

Der bliver udarbejdet kriterier for deltagelse. 
 

2. Evaluering af sæsonen, evt. 

nye tiltag og ønsker til 2014 

sæsonen 

 

a) Banen og Baneudvalget  

ved Jonny Nielsen / Bo 

Andreassen 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

b) Turneringsudvalget ved 

Annie Pihl Strøm 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

c) Begynderudvalget ved Inge 

Lis Mørch 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

d) Regel- handicapudvalget 

ved Ole Junker 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 a)   

Banen bærer præg af den megen sol i sommer og greenkeeperne 
er p.t. i gang med at efterså de steder, hvor græsset har det værst. 
 

Der bliver opsat stærekasser i rolige områder. Stærene skal 

medvirke til bekæmpelse af gåsebillelarver for at undgå 

kragernes skader i plænen. 
 

Der plantes rhododendron omkring putting greens ved 

klubhuset. Skænkes af Veteranerne. 
 

Hul 1:  der laves ny bunker ved 150 m. mrk. 

Hul 2:  bunker slettes. Der plantes mellem hul 1 og 2.       

Hul 5:  etablering af nyt rødt teested. 

Hul 8 og 11:  teested rettes til vandret plan 

Hul 12:  hvidt teested flyttes mod skydebane 

Hul 15:  nyt gult og rødt teested, med samme længde som nu,                                      

etableres i midten.  
  

b) 

Der foreslås følgende datoer/turneringer afholdt: 
 

13.04.14:  Åbnings/holdregelturn. (se bilag 1) 

04.05.14:  Forårsturnering – Fourball 

25.05.14:  Sponsorturnering – kan evt. flyttes til hverdag. 

01.06.14:  Kønnenes Kamp – Veteranerne 

08.06.14:  Pinseturnering – gunstart kl. 05.00. 

                 morgenmad efter turneringen. 

15.06.14:  Parturnering – Fourball Bestball 2 rækker.  

 



 

e) Sponsorudvalget ved 

Mogens Poulsen 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

f) Eliteudvalget ved Oli 

Barddal 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

       

g) Juniorudvalget ved Allan 

Dahl Larsen 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

h) Banekontrol-

/baneserviceudvalg ved 

Niels Huus 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

i) Klubhus- og 

ejendomsudvalg Jonny 

Nielsen 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

22.06.14:  Kvalifikationsrunde til hulspilsturneringen.  

                 Lb. Start kl. 15.00. 

23.06.14:  Klubmesterskab i hulspil starter. 

17.08.14:  Invitationsturnering/Fødselsdagsturnering. 

                 50 gæster/50 NDGK -  først til mølle princip  

30.08.14:  Klubmesterskab – runde I  

31.08.14:  Klubmesterskab – runde II og III. 

                 Spisning og præmier. (se bilag 2) 

14.09.14:  Tak for Hjælpen turnering - Sponsor: klubben 

05.10.14:  Afslutningsturnering 

02.11.14:  Cross country eller evt. bankospil 
 

c) 

37 nye begyndermedlemmer i 14, hvoraf langt de fleste er 

indmeldt. 
 

Årets kanin kåres ved begynderafslutnings- 

Turneringen, der i år havde deltagelse af 39 spillere mod 

2012/22 og 2011/17 . 
 

Klub 37 en stor succes med ca. 30 deltagere pr. arrangement.  
 

Det aftales, at repræsentanter for de øvrige klubber i klubben 

tager kontakt til begynderudvalget, så der etableres en natur-lig 

overgang fra Klub 37 til anden klub.      
 

d)   

En del selvregulering af scorekort, så omfanget af indleverede 

scorekort er ikke stort. 
 

Klubber i Klubben regulerer for det meste selv hcp. 
 

Siden årsrevisionen d.å. er 21% ikke reguleret mod 2012 44%      
 

De løbende regelspørgsmål besvares rimeligt let. 
 

Regelundervisning foregår fremover i Pavillonen. 
 

P.t. er undervisningen en intro til golf-reglerne og mange består 

prøven uden deltagelse i nogen lektioner. 
 

Der foreslås www.regelkursus.dk  - 3 kurser med efterfølgende 

opgaver 
 

Herudover vejledninger til underviser. 
 

Der henvises i øvrigt til www.regelstudium.dk 

http://www.regelkursus.dk/
http://www.regelstudium.dk/


 

Årsabonnement kr. 2.200,- + moms 
 

Regeludvalget forelægges ALLE regel-spørgsmål. Medlemmer 

skal ikke selv kontakte DGU. 
 

e) 

3 nye hulsponsorer – dog 5 huller ledige. 

Sponseret et par skilte i 2013. 
 

Juniorlejr sponseret med kr. 6000,- samt tøj. 
 

Finanskrisen bevirker nedgang i sponsorer. 
 

Gamle kontrakter gennemgået og fundet underskudsgivende. 
 

f) 

Óli ønsker banen tirsdag og torsdag eftermiddag til samlet 

træning af både elitedamer- og herrer. Det er konstateret, at 

spillerne har fordel af samlet træning. 
 

Dameeliten er rykket op i Danmarksserien 
 

g) 

Juniorlejr 4. – 6. august en stor succes. 

Det påtænkes at arbejde ud fra et årshjul i 2014. 
 

U16C har vundet landsfinalen for Jylland/ Fyn. 

Landsfinale i Værløse den 6. oktober. 
 

Ønsker om træning i 2014: 

Tirsdag  16.00 – 17.30 

Torsdag 16.30 – 17.30 

Fredag   16.00 – 18.00  (lillebjørn) 
 

Skolegolf – der afvikles flere hold skolegolf i år. 
 

Der er afholdt Juniorafslutning 29.09.13 
 

h) 

Baneservicesamarbejdet opleves som positivt og uden 

gnidninger. 
 

I vinter ønskes salg af kaffe til kr. 5,- /kop. 
 

Der foreslås opsat kasser ved de forskellige tees til tomme 

flasker, så man herved reducerer både henkastning af flasker 



samt underskuddet på flaskepant. 
 

Det indskærpes, at der max må spille 4 bolde – dette står 

desuden i ordensreglerne. 
 

Fre-søn:      der køres 2 gange 

Hverdage:  der køres 1 – 2 gange efter behov 
 

Der udfærdiges en liste over, hvem der efter 31.10 har tilladelse 

til kørsel i buggy. 
 

Lone mailer hver fredag en debitorsaldoliste til Niels Huus, der 

videreformidler denne. 

 

Det drøftes i bestyrelsen, om der skal være sanktioner over for 

greenfeegæster/ medlemmer i restance. 
 

Buggy i Golfbox aktiveres. 
 

i) 

Klubhuset er i sommer malet af frivillige og fremstår flot. 
 

Der er foretaget en del restaurering af pavillon indvendig og 

denne males ligeledes udvendig. 
 

Greenkeeperhus forsøges malet i 2014. 
 

Urinalen er ofte defekt. Der arbejdes på en permanent løsning 

af problemet. 

        

         3.  Træner Oli Barddal 

 

 

         4. Klubber i klubben 

Tirsdagsdamerne ved 

Bente Nielsen 

(Rita Kirkegaard) 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

Onsdagsherrerne ved 

Gunnar Pilgaard 

Evaluering af sæsonen så 

Tirsdagsdamerne: 

Stor variation i antal deltagere. Ved få deltagere spilles med 

løbende start ved deltagelse af 20-25 spilles med gunstart. 
 

Der skal arbejdes på en naturlig overgang fra Klub 37 til 

Tirsdagsdamer/Onsdagsherrer. 
 

Der afholdes i 2014 2 venskabsturneringer ude/hjemme. 
 

Planen for 2014 er endnu ikke vedtaget, derfor meldes ingen 

konkret arrangements-kalender ud. 
 

 



langt 

Nye tiltag / ønsker 

 

Veteraner ved Jens Peder 

Andersen 

(Finn Holleufer) 

Evaluering af sæsonen så 

langt 

Nye tiltag / ønsker 

Der arbejdes også i 2014 på et modeshow med Pro-shop – 

denne gang også med mænd. 
 

Tirsdagsdamerne vil gerne flytte spilletid, da klubben oplever, 

at flere medlemmer ikke spiller både tirsdag eftermiddag/aften 

(arbejdende spillere tilgodeses med hensyn til starttidspunkt) og 

med veteranerne igen onsdag morgen. 
 

Problemet kan løses ved, at Veteranerne flytter spilledag til 

mandag. Derved kan Veteraner også deltage i Onsdagsherrer og 

vise versa. 
 

Det aftales, at dette punkt tages op på generalforsamlingen i 

Veteranerne i januar. 
 

Onsdagsherrerne: 

Klubben tæller cirka 65 medlemmer. 
 

Der opleves et stort fremmøde til arrangementerne og der er i år 

en tilgang på ca. 15 medlemmer. 
 

Udebanemesterskabet med overnatning var vellykket. 
 

Der arbejdes  på at fremme integreringen af nye medlemmer. 
 

Veteraner  

Klubben er en kæmpe succes og oplever hver onsdag et 

fremmøde på mellem 60 og 90 spillere. 
 

Der trækkes hver onsdag lod om hullerne, så man altid går med 

nye hold. Dette giver god integration i klubben. 
 

2014 planlægges indenfor 2 måneder og meldes ud. 
 

Der spilles Venskabsturneringer med Grenaa, Mollerup og 

Hammel. 
 

D.å. har man blandt andet arrangeret en 5-dages tur til 

Tyskland, hvor man spillede på 5 forskellige baner samt 

udebanemesterskab over 2 dage i Brundtland. 

Der henstilles til kommunikationsudvalget, at Veteranklubben i 

reklameøjemed kunne være en historie for både avis og TV. 

5.  Eventuelt 

 

 

Det besluttes, at de forskellige udvalg og klubber i klubben 

sender liste til Lone med datoer for påtænkte 

arrangementer/turneringer for næste sæson. 
 

Disse ajourføres af kontoret og koordineres på næste 

formandsmøde i februar. 

 



Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bilag 2 
 


