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  Referat fra Bestyrelsesmøde 
   

Dato:   15/3 2012    
Deltagere: PM, OJ, JN, ILM, HS, RK (-BN)  
 
Økonomi 

Medlemsstatistik: Stille og roligt i den rigtige retning. Siden 1/10 2011 er der 
en tilgang på 55 aktive medlemmer. Tallet er summen af nye medlemmer fra 
indeværende regnskabsår, plus begyndermedlemmer fra sidste regnskabsår og 
passive medlemmer, der er overgået til aktivt medlemskab. Hele sidste år var 
der en tilgang på 50 aktive i alt. 
 
Det skønnes at flere af de medlemmer, der er blevet flexmedlemmer, ville være 
udmeldt. 
 
Greenfee: Fine indtægter – november og januar måneder har været de bedste i 
8 år. Perioden oktober – medio marts ligger på højde med ”jubelåret” 
2007/2008. 
 
Kontingent: Kontingent i perioden 1/10 2111 – 15/03 2012 ligger 47.440 kr 
over sidste sæson samme tidsinterval. Flex- og langdistancekontingent vil ikke 
optræde på indtægtssiden i 2. halvår, da disse kontingenter opkræves årligt. OJ 
henleder opmærksomheden på, at vi kan være på vej mod et driftsunderskud, 
idet forskellen mellem indtægter og udgifter er 200.000 kr. lavere end 
sædvanligt på dette tidspunkt af året. 
 
Fra formandsmødet 
Klubberne i klubben bør gøre noget for at fastholde nye medlemmer. 
Begynderudvalget har planlagt regel- og orienteringsaftner, hvor klubber i 
klubben inviteres til at orientere om deres aktiviteter. 
 

Eventuel weekendbemanding i vintersæsonen: Der har i forbindelse med 
”golfvejr” flere gange i løbet af vinteren vist sig at være behov for weekend 
bemanding både med hensyn til rengøring, opfyldning af automater samt 
udskiftning af papirruller i terminalerne. Ligeledes bør der også i hele sæsonen 
være åbent på kontoret fredage med golfvejr. Personalet udarbejder i fællesskab 
en arbejdsplan/opgaveoversigt med Mette som koordinator.  
 
Debat om roller, opgaver og ansvar 

Der skal holdes et møde med Mette og et par stykker fra bestyrelsen omkring 
rollefordeling, opgaver og ansvar. PM tager initiativ. 
Det skal endvidere fastlægges, hvilke opgaver og ansvar sekretæren har i 
forhold til udførelsen af bestyrelsens beslutninger og i forhold til Mette. 
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Der foreligger stillingsbeskrivelser for Mette m.fl. Det vil være hensigtsmæssigt 
at evaluere disse.  
Alle stillingsbeskrivelser m.v. skal samles og være tilgængelige. 
Der skal foreligge forretningsorden, der indeholder, formål, forventninger, 
opgaver og ansvar for alle udvalg med underliggende beskrivelser af opgaverne. 
Begynderudvalget har udarbejdet forretningsorden og er begyndt på beskrivelse 
af flere af udvalgets opgaver. Kan sendes til de øvrige udvalgsformænd til 
inspiration.  
 
Drøftelse af kommunikations- og  gensidig information 

Drøftelse af fordele og ulemper ved anvendelse af Google og/eller Dropbox. PM  
”inviterer” medlemmer af bestyrelsen til Dropbox, så den kan afprøves.  
OJ orienterede om, at flere af klubbens aktiviteter længe er blevet styret via 
Google documents m.v. – blandt andet begynderforløbet, regnskab med 
greenfeebilletter, kalender, vagtplaner m.m. 
 
Profilering i medierne m.m. 
RK, PM og BN har modtaget en mail om profileringsvideo for klubben – pris 
25.000 kr. 
PM vil undersøge muligheden for, om en videoprofilering eventuelt kan indgå 
som en eksamensopgave for hans elever. 
 
Profilering af åbent-hus og begynderforløb 

Kontakte TV2 – hvad sker der i weekenden. Måske kommer der en journalist ud 
og tager billeder. 
HS har kontakt til chefredaktør Lars Thomsen for lokalaviserne i Østjylland.  
 
Hjemmeside 
Der skal laves en langsigtet plan for en ny hjemmeside. I mellemtiden skal vi 
udnytte den nuværende hjemmeside mest hensigtsmæssigt. PM undersøger 
endvidere om en opgradering er mulig. 
GP har kontakt til en, der kan og gerne vil hjælpe med forslag til ny 
hjemmeside. PM tager denne kontakt. Der skal indsamles informationer om 
muligheder og priser. En arbejdsgruppe kan definere behov, ønsker og krav. 
De forskellige indsamlede informationer drøftes på næste bestyrelsesmøde og en 
arbejdsgruppe nedsættes. 
 
Regelaften for alle medlemmer – evt. v/DGU dommer 
OJ har kontakt til en DGU-dommer og tager kontakt for en eventuel aftale. 
 
Trick-golf 
Juniorerne har vist interesse for dette. PM undersøger om det kunne være 
aktuelt i forbindelse med Åbent Hus Arrangement. 
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Vedligeholdelse af banen 
Forslag fra bestyrelsen: 
Frivilligt arbejde på banen 

- adoption af et hul (forslag til generalforsamling 2012) 
- lægge sand med græsfrø i turfhuller (kan umiddelbart iværksættes) 
- arbejdsdag, eventuelt i forbindelse med åbningsturnering (gratis for 

deltagerne) (forslag til generalforsamling 2012) 
Videregive forslag til baneudvalget 
 
Mærkedage i NDG 
Det er blevet besluttet af bestyrelsen at markere følgende mærkedage:  
25, 40 og 50 års jubilæum markeres for personale med reception og gave. 
Runde fødselsdage fra 50 år markeres med et par flasker vin – til personale og 
bestyrelse 
 
Baneudvalg 
Spær mv. til overbygning af driving range er klar til opsætning – arbejdet 
iværksættes nu. 
Erfamøde i Hammel: Grenaa og Kalø har haft banearkitekt Lene Mortensen til at 
se på, hvordan man kunne udvikle banen. Pris ca. 10.000 kr. En idé for NGK i 
forbindelse med en eventuel udvidelse af par 3 banen.  
Vedligeholdelse af banen – hvad og hvornår - er Bo’s ansvar. 
Banen bliver ”sat op” til åbningsturneringen. 
Hul-flagstænger skal vedligeholdes. Flagstangen på hul 12 udskiftes. Der købes 
4 ny flagstænger med cm-mål til par 3hullerne. 
Flagplaceringen skal som udgangspunkt følge planen. Der kan dog forekomme 
afvigelser pga. sneskimmel mv.  
Hullerne flyttes efter behov/slidtage. Det skal overvejes at flytte hullerne tiere, 
og at de skal rotere mellem placering 1, 2, 3 og 4.  
Evt. fravigelser skal skiltes ved hul. 
 
Eliteudvalg 
Arbejdsdag i lørdags. Der er ryddet grundigt op på hul 3, 9 og 15. 
Der er lagt el til driving-range 
Der er tegnet 4 elite sponsorkontrakter 
 
Juniorudvalg 
15 klubber holder møde onsdag i næste uge. 
 
Begynderudvalg 
Fastsættelse af pris for begynderundervisning:  
1.800 kr for 3 måneders begynderforløb. Børn og juniorer  500 kr – særregler. 
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Ved umiddelbar indmeldelse opnås 2 x 400 kr i rabat for kontingent det første 
år. Hvis et begyndermedlem ikke bliver færdigt/erhverver banetilladelse i løbet 
af 3 måneder vurderes årsagen individuel. ”Slendrian-årsager” koster 425 kr/md 
at fortsætte (svarende til prøvemedlemskab) 
Mulighed for prøvemedlemskab - inden stillingtagen til indmeldelse -resten af 
året til fuld kontingentpris. 
 
Annoncering af Åbent Hus arrangementerne: 
ILM orienterede om annoncering og plakater i forbindelse med Åbent Hus 
 
Klubhus- og ejendomsudvalg 
Ny postkasse opsættes. 
 
Sponsorudvalg 
Golfexperten har tilbudt en sponsorturnering. HS laver nærmere aftale om vilkår 
og kontrakt. Besluttet, at det skal være forårsturneringen. HS Koordinerer med 
turneringsudvalget. 
Der er taget kontakt til mulige sponsorer og svar afventes. 
 
Handicapudvalget 

Møde ved Lillebælt 19.4. om de nye EGA handicap regler - OJ og HS deltager. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


