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  Referat fra bestyrelsesmøder  
   

Dato:      Sammendrag fra møderne den 03. og 30. maj 
   
Deltagere:   Den 03.05.:PM, JN, OJ, ILM, RK, BN 
  Den 30.05.:PM, OJ, ILM, RK, BN  
 
 
Økonomi: OJ har modtaget tilbud fra to revisionsfirmer på diverse 
regnskabsmæssige ydelser samt udfærdigelse af årsrapport.  
 
Medlemstallet er tilfredsstillende ift sidste år, men diverse rabatordninger 
skønnes at have en negativ effekt på vores greenfee indtægter. 
 
Regel- og handicapudvalget 
OJ har lavet en aftale med DGU-dommer Jens Pein om at afholde en regelaften 
for medlemmerne.  
 
Når de nye regler træder i kraft pr. 01.07.12, vil der blive åbnet op for at 
medlemmerne selv kan registrere scores fra  EDS-runder.  
 
De ændrede EGA handicap regler er lagt ind på vores hjemmeside og kan 
desuden findes på www.danskgolfunion.dk eller på www.golf.dk  
 
Begynderudvalget 
Der er blevet evalueret på vores Åbent Hus arrangement. Størstedelen af de 
fremmødte kom som følge af anbefaling fra klubbens medlemmer. Det vurderes 
som en succes set ud fra den betragtning at ca 50% har tilmeldt sig 
begynderforløb. 
Der vil i weekenden den 02./03.06. være en stand på Gl. Estrup i forbindelse 
med Landbrugsmessen, hvor nogle frivillige medlemmer har en reklamestand 
med brochurer og puttebaner til brug for evt. interesserede. I dagens anledning 
vil man kunne købe et medlemskab til en favorabel pris, men kun ved tilmelding 
på selve dagen. 
 
Klubhus- og Ejendomsudvalget 
Det tidligere fremsatte ønske om opsætning af ekstra spejl og håndvask i 
damernes bruserum er endnu ikke helt på plads. Det er dog ikke glemt. 
 
Efter at GP er stoppet er der mangel på ”praktiske hænder”, som kan være 
behjælpelig med småopgaver i og omkring klubhuset.  
Der vil ved hjælp af opslag blive søgt frivillige til udvalget, som pt består af OJ, 
JN og BN.   
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Baneudvalget 
JSC er blevet ansat til at udføre klipning af fairways m.m.  
 
Af hensyn til spillernes sikkerhed i skellet mellem drivingrange og hul 16 
opsættes der skilt ved drivingrange om, at spillere der kan drive i en længde 
rækkende til skel mellem driving range og hul 16 ikke må slå ud, når der går 
spillere på hul 16.  
 
Klokke på hul 11 rykkes længere frem. Det anbefales dog stadig, at man ved evt. 
søgning efter bold stiller en vogn/bag på bakken, for på den måde at gøre sig 
synlig for efterfølgende spillere.  
 
Banearkitekt Line Mortensen har besigtiget vores bane for at få tips og ideer til 
en udvidelse af par 3 banen. Der er kommet flere gode forslag, som 
baneudvalget vil arbejde videre med. 
 
Mange hvide teesteder er i en meget dårlig stand og vil blive gået efter løbende. 
 
Fremover vil drivingrange IKKE kunne benyttes mandag efter kl. 20:00. Skilt 
opsættes ved drivingrange. 
 
Fordele for medlemmer 
Det vil fremover være muligt for klubbens medlemmer at tage børn og 
børnebørn med DGU medlemskab i andre klubber med 5 gange for 100,-kr i 
greenfee. 
 
Hverdagsmedlemmer vil som hidtil kunne få træningstimer til samme pris som 
fuldtidsmedlemmer. 
 
Promotion video 
PM har kontakt til firma som kan lave en promotion video om Norddjurs Golf for 
ca. 6.000,- kr + moms- 
 
Golfpakker 
Der arbejdes på i samarbejde med bl.a. Allingåbro Hotel at tilbyde Golfpakker 
med golf og overnatning. Når endelig aftale er på plads, vil tilbuddene blive lagt 
på hjemmesiden. 
 
 
Bente Nielsen 
Sekretær 
 

 


