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  Referat fra bestyrelsesmøde  
   

Dato: den 12.01.2011 
Deltagere: Peter Hjulmand, formand(PH) Bente Nielsen, sekretær (BN) 
 Jonny Nielsen, næstformand (JN) Anni Fremming (AF) 
 Ole Junker, kasserer (OJ) Ivan Mortensen (IM) Peter Mosdal (PM) 

 

1. Arbejdsopgaver/udvalgsposter 

     Ansvarsområder og arbejdsopgaver blev drøftet. De fremgår foreløbigt af 
     hjemmesiden, hvordan udvalgsposterne er fordelt mellem bestyrelsens  
     medlemmer. Tilbage står en række opgaver som i samarbejde med  
     sekretariatet (Mette) skal løses, når Mette kommer tilbage fra barsel 8.  
     marts. 
 

2. Økonomi 

Medlemstallet er faldende med faldende indtægter til følge. Forespørgsel fra 
Randers Golfklub om halvt greenfeesamarbejde blev drøftet. Bestyrelsen 
besluttede ikke at indgå en sådan aftale for øjeblikket. 
 
3. ERFAmøde 31.1. 

     Som sædvanlig afholdes et ERFAmøde mellem klubberne på Djursland i  
     begyndelsen af året. Denne gang hos Lübker. Ud over en gensidig orientering  
     om den daglige drift, skal man drøfte, hvordan man kan sikre, at  
     langdistancemedlemmer ikke opnår rabat på spil på fremmede baner, som de  
     ikke er berettiget til. 
     DGU har oprettet en ny medlemsstatus –Flexmedlem -, hvor også alle 
     hverdagsmedlemmer for fremtiden hører ind under. Det giver nogle  
     problemer i forhold til visse turneringer, som skal drøftes. 
 

4. Formandsmøde 

 Hvert år afholder bestyrelsen et møde med alle formændene både for de 
faste udvalg, klubber i klubben, træner og chefgreenkeeper. Formålet med 
mødet er, at få sæsonen gjort klar med aftaler og aktiviteter for alle grupper i 
klubben. Mødet afholdes den 21.2.2011. Dagsorden blev fastlagt og udsendt. 

 
5. Tilkørselsvej til klubhuset 

Det er nu afgjort, hvilken entreprenør, der skal udføre vejarbejdet. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge arbejdet. Det forventes, at arbejdet 
påbegyndes sidst i februar. 
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6. Rundt om udvalgene 

     Baneudvalget. Bunkers er færdiggjorte og søer er renset op. Der mangler  
     dog bunker på hul 8. 
     Pæle til out of bounds og 100 m markering er indkøbt. De bliver malet og  
     opstillet. 
     Udvalgte fairways skal vertikalskæres. Greenkeeperne vil være mere OBS på  
     behov for områder under reparation. 
     Eliteudvalget. Opstartsmøde for både herre- og dameeliten er afholdt. Plan  
     for træning er aftalt med Oli Barddal. 
     Juniorudvalget. Golfklubben har forpligtiget sig til at afholde en  
     juniorkredsturnering. Planlægning af sæsonen er i fuld gang. 
     Begynderudvalget. Prisen på begynderkurset er i 2011 2000 kr. Planlægning 
     af Åbent Hus arrangementer og kursusmateriale er i gang. 
     Klubhus- og bygningsudvalget. Behovet for bagskabe er næsten dækket. Der  
     er kun 17 medlemmer på ventelisten, heraf ganske få som ikke har noget  
     skab i forvejen. 
 

7. Boldindsamling 

Det foreslås, at 2-3 medlemmer samler bolde op mandag og efter behov 
resten af ugen. En koordinator udpeges.  
 
8. Meddelelser 

Et medlem har ansøgt om dispensation for vedtægtsreglerne om at skifte fra 
aktiv til passiv. Dette blev bevilget på grund af sygdom. 
Der vil i øvrigt ske en generel opstramning af overholdelse af gældende regler 
om udmeldelse og skift af medlemskategori uden for de vedtægtsbestemte 
regler.  
 
Midtjyske Klubbers Samarbejde har afholdt møde i december. 
Rabatordningen på greenfee er fortsat 50 kr. alle ugens dage. 
6 klubber er udtrådt af samarbejdet. Det fremgår på hjemmesiden og på 
infotavlen hvilke. 
 
9. Eventuelt 

Formandsmøde den 21.2.2011 
Næste bestyrelsesmøde 24.3. 2011-01-26 
 
Bestyrelsen 

26.1.2011 
 

 


