
Referat fra formandsmøde 
Dato: mandag den 21. februar 2011 
 
Deltagere: Bestyrelsen, Formænd for de faste udvalg, Formænd for klubber i klubben, 
Træner, Sekretariat og chefgreenkeeper. 
 
Dagsorden: 
Peter Hjulmand bød velkommen til det årlige formandsmøde. 
 
Daglig drift: Flere af de arbejdsopgaver, som bestyrelsesmedlemmer tidligere har stået 
for, vil fremover forsøges overdraget til Mette, når hun er tilbage efter endt barselsorlov 
den 08.03.11. 
 
ERFA:  Forskellige muligheder på fastholdelse af medlemmer samt den nye problematik 
vedr. flexmedlemmer blev drøftet.  
Man blev enige om at fortsætte greenfeesamarbejde på samme vilkår som tidligere.  
Nogle klubber har meldt sig ud af samarbejdet, men har til gengæld indgået specielle 
aftaler med naboklubber.  
Det vurderes at det er givtigt at mødes i dette ERFA samarbejde. 
 

Weekendmedarbejdere: Teamet består af Marie, Pernille og Majken, som skiftes i 
henhold til indbyrdes aftale. 
 
Baneudvalg:  I år vil der blive foretaget 3 gange klipning af rough.  
Bunkers er delvist udbedret. Mængden af sand i bunkers optimeres.  
Blå teesteder til elitedamer placeres sammen med røde og gule teesteder under 
hensyntagen til rating.  
Røde afstandsmarkeringer  placeres i den ene side af fairways på par 4 og par 5 huller. 
Søerne er blevet renset op. 
Når den nye asfaltbelægning på tilkørselsvejen er lavet, er der ønske om, at man fælder 
de eksisterende birketræer og planter nye og pænere som erstatning. 
Driving range: den påtænkte udbygning af skur er endnu ikke på plads.  
 

Turneringsudvalg : Matchplan er udarbejdet og vil blive lagt ind på golfbox h.m.  
Vi mangler p.t. sponsorer til 3 klubmatcher.  Hvis det ikke lykkes at finde sponsorer vil 
præmiernes størrelse blive afpasset herefter.  Evt. i form af vinpræmier. 
Der skal være 3 tællende turneringer for at deltage i Synoptikturneringen. Ove indberetter 
scores via golfbox. Vinderen bliver inviteret til at deltage i landsstævnet. 
Golfens dag er den 10.04.11  
Hulspilmesterskab oprettes i år i golfbox og spilletiderne annonceres derudover på 
”tavlen”. 
Når juniorer deltager i klubmesterskab, vil der blive en individuel vurdering på, hvorvidt det 
skønnes nødvendigt, at junioren evt. ledsages af et voksent medlem. 



Tilmelding bliver i år KUN via golfbox og betaling via netbank. 
Regionsgolf: Hvis der er flere hold samme dag - startes der både på hul 1 og hul 10. Højst 
rangerende hold starter på hul 1. Der lukkes for 5 tider på hul 1 for højst rangerende hold . 
Derudover for det hold som turner hul 1.  
 
Begynderudvalg: Kører efter samme koncept som sidste år.  
Åbent hus den 10.04., 07.05. og den 13.08.  
PR i forsøg på at få nye medlemmer:  
Holdkaptajner kunne evt. stå ved lokale forretninger og dele foldere ud.  
Evt. arrangementer for skoleelever. 
Hvis potentielle nye medlemmer ikke kan komme til åbent hus, kunne der evt. være en 
holdkaptajn som stiller sig til rådighed hver torsdag i forbindelse med kaninmatcher. Der 
kan så evt. spilles texas scramble på par-3 banen . 
”overtale” forældre til juniorer til også at begynde at spille golf. 
Det forventes at materiale fra DGU i forbindelse med golfens dag kan bruges som reklame 
for NDG.  
Holdkaptajner indkaldes i lighed med sidste år. 
Den første kaninmatch bliver den 12.05. 
Afslutningsmatch bliver den 17.09. 
Regelundervisning afholdes i forbindelse med gruppelektioner.  
MP og udvalg koordinerer indsats med klubbens tiltag. 
 
Regel- handicapudvalget: ingen nye regler. 
Lidt nyt på handicapsiden: Klubben har ikke åbnet op for, at medlemmer selv kan 
indrapportere scorekort.  
ERFA-møde vedr. handicapreguleringer afholdes i Randers Golfklub. 
 
Sponsorudvalg: Opkrævninger er udsendt.  
Der mangler på nuværende tidspunkt 3 sponsorer til klubmatcher. 
 
Eliteudvalg:  

For herrerne er der træning  tirsdag fra kl. 18:00  
For damerne er der træning onsdag fra kl. 18:00 
For juniorer er der træning primært fredag eftermiddag. 
Ranglistematcher lørdag og evt. efter behov om søndagen. 
I år vil man forsøge med blandede hold af herrer og damer. 
Blå tee til dameelite som nævnt ovenfor. 
Danmarksturneringer er lagt ind på golfbox. 
Kvalifikationsrække damer og herrer 
Det forventes at elitespillere deltager i klubmesterskab. 
Der er frafald blandt elitespillere. Flyttet til Lübker.  



Der arbejdes på at arrangere et par venskabselitematcher.  
 
Juniorudvalg: 

Træningsaktiviteter samt juniormatcher vil primært finde sted på fredag eftermiddage. 
Følgende turneringer forventes afholdt: 
02.04. Junioropstartsarrangement 
01.-03.08. Juniorlejr 
27.08. Generationsturnering 
24.09. Juniordistriktsturnering. 
01.10. Afslutningsarrangement 
Venskabsmatch – info følger.  
Koncept for juniortræning: 
Krævende prøve laves af Oli og Peter til juniorer før adgang til stor bane. De der ikke 
består denne prøve, kan evt. i en periode følges af voksent medlem. 
Der er både et drenge- og et pigehold.  
Juniorranglistematcher finder sted på fredage om eftermiddagen.  
Der bør være en juniorrepræsentant til golfens dag. 
Træningsprogram er udarbejdet af Oli og er primært baseret på shortgame. 
 
Baneserviceudvalg: 

Fortsættes efter samme koncept som sidste år, hvor man skiftes til at køre ud efter 
udarbejdet vagtskema.  
Det har en præventiv virkning med hensyn til betaling af korrekt greenfee, men også en 
positiv effekt med hensyn til salgsvognen.  
Ønske om annoncering på hjemmesiden om, hvad der sælges fra servicevogn. Udføres i 
samarbejde med OJ. 
 
Drivingrangeudvalg: Der nedsættes et team på 2-3 personer. 
 
Klubhus- og ejendomsudvalg: 

På grund af frost har de ventende opgaver ikke kunnet igangsættes. Maling af bagrum og 
indretning af barak til Oli. 
Der er forskelligt udstyr, som sorteres til udlejning til potentielle begyndere. Der skal evt. 
indkøbes jern for at have nogle komplette sæt. 
 
Træner: 

Olis hjemmeside er lige knap på plads. Forventes at fungere fra midt i marts. Indeholder al 
relevant info vedr. træning priser m.m. Der laves link fra NDG’s hjemmeside. Træningslektioner 
kan bookes via golfbox. 
Den 02.04. åbnes proshop i barakken af Oli. Åbningstider er endnu ikke helt på plads.  
 



Tirsdagsdamerne: Turneringer er lagt ind i golfbox. 
 
Onsdagsherrerne: Månedsturneringer lægges ind i golfbox h.m. 
 
Veteraner: Turneringer er lagt ind i golfbox. 
 
Eventuelt: Af hensyn til flowet på vores bane, opfordres 2-bolde til i weekender at slå sig 
sammen. Hvis man KUN ønsker at gå som 2-bold opfordres der til at man booker 
eftermiddagstider. 
 
 
 

 

 

 


