
 

 Dato: 28.10.2013 
 

 

Tidspunkt:  19.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Peter M. Referent: Lone R  Forplejning: 
Smørrebrød 

REFERAT 

 

1. Opfølgning- og godkendelse af 

referatet fra sidste møde 16.09.13    

 

2. Budgetoplæg  Herunder visioner, strategier for 2014 

 

Regnskab for 2012/13 blev gennemgået. 

 

Forslag til prisstigninger 2014 på kontingenter, bagskabe 

og forplejning blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Der laves korrigeret budget, som behandles på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Muligheden for at passive medlemmer, af hensyn til 

fastholdelse, kan benytte Driving Range og Par-3 bane 

undersøges med hensyn til forsikringer.  

 

Ligeledes undersøges forsikringsforholdene i forbindelse 

med Golf for sjov og Company Days.  

 

Koncept med beskrivelse af Golf for sjov og Company d 

Days udarbejdes. 

 

Der aftales en styrket indsats i 2013/14 for at øge 

omfanget af begge disse arrangementstilbud. 

 

En ”begynderpakke” udarbejdes, hvor begynderen gøres 

bekendt med muligheder under og efter opstart. 

 

Der tales om evt. annoncering af pakketilbud i f.eks 

Golfbladet for større synlighed. 



 

Greenfeeaftaler evalueres. Dette gøres evt. via ERFA-

møder.  

 

 

3. Generalforsamlingen* 
Forslag til ændring af vedtægter                                                

 

4. Retningslinjer for klub i 

klubbernes rettigheder og brug af 

bane og klubhus. Herunder 

bestilling af mad, drikkevarer, 

venskabsmatcher, 

banelukninger/gunstrater  

(opfølgning fra formandsmødet) 

Det aftales, at Klubber i Klubben kan købe rød- og 

hvidvin i glas for kr. 15,- ved deres ugentlige 

arrangementer. 

 

Norddjurs Golfklub står for indkøb af vinen i samarbejde 

med klubberne, der selv opkræver og afregner vinen. 

Der blev diskuteret turneringsfee/betaling for spisning. 

 

Forslag til 2013/14:  Turneringsfee kr.   70,- 

                                  Spisning         kr. 100,- 

5. Takkebrev til medlemmer der 

ønsker udmeldelse af klubben. 

 

Et sådant udfærdiges og sendes til medlemmet som 

standardprocedure. 

 

6. Evalueringssamtale med Lone  

7. Abonnement på Riebers Det undersøges hvad abonnement dækker og 

abonnementet ”flyttes” til Norddjurs Golfklub 

8. Evt. Tee-time fortsættes kun ved specialaftale: Tee-time kan 

ikke benyttes i perioden 1. november til 1. april. 1. april 

til 31. oktober gives rabat på kr. 100,- på fuld greenfee. 

  

 

Næste møde 

 

05.11.2013   kl. 18.00 

 

 



     Bilag til pkt. 3 

 

 

1. Forslag om at der ikke vælges suppleanter men at bestyrelsen bemyndiges til at finde 

og udpege blandt medlemmerne. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelse sig selv indtil næste generalforsamling. 

     

2. Evt. ændring af procedure om valg af formand. Fremsat på den ekstraordinære 

generalforsamling, som et forslag bestyrelsen bedes overveje. 

Nedstemt 

3. Forslag til at udmeldelser kan ske 2 gange om året. 

Udmeldelse kan ske 31. maj og 30. november skriftligt. Ved opgradering fra passivt, Par-3 eller 

Flex-1 medlemskab af 6 måneders varighed, betales den årlige differencen mellem dette 

medlemskab og fuldtidsmedlemsskab. 

 

4. Tegningsregler rettes i vedtægter. Formandens underskrift udvides til flere 

medlemmers underskrift  (evt. næstformand) 

Forslag:  3 bestyrelsesmedlemmer                        eller 

  Formand/kasserer/næstformand samt et bestyrelsesmedlem 

 

5. Prisfastsættelse af leje/parkeringsmuligheder samt brug af eget køretøj (se 

hjemmeside) 

 

6. Varsling af forhøjelse af priser for drikke og madvarer. Regler for brug af klubbens 

faciliteter ved private arrangementer. 

7. Bestyrelsens visioner og strategier for 2014 

 


