
Norddjurs Golfklub 

Formandsmøde  Dato: 05.03.2014 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted:  klubhuset 

Ordstyrer. O.J Referent: LR 
Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for 
klubber i klubben, træner Oli Barddal, sekretariat(LR) og Ole Jensen

Dagsorden: 

1. Velkomst og økonomi ved Ole Jensen

2. Retningslinjer for Klubber i Klubbens
indkøb ved Inge-Lis Mørch

3. Redegørelse for handleplaner i sæson

2014 for de faste udvalg.

Bød velkommen og orienterede herefter om 
klubbens nuværende og fremtidige 
økonomiske dispositioner. 

Det er lykkedes at få renten til 
pengeinstitutter nedbragt. 

Dette tager udgangspunkt i, at klubben ved 
regnskabsafslutning 30.9.2014 kan fremvise 
et overskud, hvorfor der ikke i indeværende 
år vil blive foretage større investeringer. 

Med hensyn til forplejning ved afholdelse af 
interne møder i diverse udvalg, er det 
besluttet, at Norddjurs Golfklub vil afholde 
udgiften til en øl/vand og kaffe pr. deltager. 

Udvalgene betjener sig selv. 

Der er udarbejdet regler for afholdelse af 
private golf-arrangementer. Disse godkendes 
snarest og bekendtgøres. 

De fleste udvalg har udfærdiget handle-
planer. Disse gennemgås og afstemmes med 
bestyrelsens forretningsorden. 

Inge-Lis Mørch 

Bekendtgjorde nedskrevne regler, besluttet 
på forrige formandsmøde, for samhandel 
med ”klubber i klubben”. 



 

 

a) Turneringsudvalget ved Annie Pihl Strøm 

Fremlæggelse af handleplan 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Begynderudvalget ved Inge-Lis Mørch 
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Annie Pihl Strøm 

Turneringsudvalget omdelte kalender med 
planlagte arrangementer – herunder 
Regionsgolf. 

 

Andre udvalg/klubbers arrangementer blev 
indpasset i kalenderen. 

 

Peter Mosdal og Inge-Lis Mørch afklarer 
indbyrdes den 27. september, hvor både 
Juniorer og Begyndere har planlagt 
arrangement. 

 

Inge-Lis Mørch 

Der holdes Åbent Hus den 27.04 – hvilket i 
år er Golfens Dag samt endnu et Åbent Hus 
arrangement den 10.05 i begynderregi. 

 

Forårets øvrige aktiviteter indbefatter 
desuden:  
 

30.03 – Rougsømesse 
 

05.04 – Kulturdag, Gl. Estrup 
 

24.04 – Åbningsturnering for Klub 37, hvor 
der inviterer via formænd for ”klubber i 
Klubben” 3 deltagere fra hver klub til at 
spille med og i den forbindelse fortælle om 
deres klub, med henblik på at sluse 
begynderne videre til disse.  

Der inviteres alle med handicap over 37 
samt alle, der deltog sidste år. 

 

Afslutningsturnering for begyndere og klub 
37 planlagt til 27.09 (afklares, som tidligere 
nævnt, med Peter Mosdal) 

 

Der holdes begynder- og Klub 37 
turneringer hver torsdag kl. 18.00 som 
sædvanligt, også i juli måned.  

 



c) Regel- handicapudvalget ved Ole Junker

Fremlæggelse af handleplan 2014

Ole Junker 
Handicap: 
Årsrevision gennemført uden bemærkninger. 

ERFA møde 24. marts i Grenå. Med Grenå, 
Randers Fjord, Randers, Hammel og Tange 
Sø. 

Forventer i år besøg af Handicap- og 
Course rating komiteen for gen rating af 
banen.  

Afventer evt. ændringer fra Handicap- og 
Course rating komiteen i den danske udgave 
af handicapsystemet, f.eks. flere end 2 EDS-
runder pr. kalenderuge. 

Snarlig genoptagelse af handicap-
reguleringen – Teesteder bragt tilbage til 
normalt opmålt bane. 

Regel: 
Ingen regelændringer – nuværende regler 
gælder fra 2012 til 2015 

Nye, en hel del ændrede og nogle få slettede 
decisions. 

3 nye, heraf en om Weather Information 
Accessed on Multi-Functional Device, 
hvilket betyder, at det er tilladt, at indhente 
oplysninger om vejr via mobiltelefon, 
smartphones. 

En ændring vedr. blotlagte rødder I 
tætklippet areal. Mulighed for at lave lokal 
regel med lempelse R 25-1, der omhandler 
lempelse for unormale overfladeforhold til 
gene for spillet. 

Orientering om, hvornår man kan nøjes med 
ét straffeslag er lagt på nettet efter flere 
ønsker. 

Gennemført Regelstudium.dk henover jul 
og nytår. Selvstudium, der kan købes for kr. 
235,00 med klubrabat pr. person for et års 
adgang. Opdelt i 4 sektioner. Hver sektion 
afsluttes med en regeltest. Slides er ledsaget 
af indtalte kommentarer og kan varmt 
anbefales til dem, der har lyst til at hygge sig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sponsorudvalget ved Ole Jensen 

Fremlæggelse af handleplan 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med reglerne på PC’en. 

Købt abonnement på Regelkursus.dk. De 
samme slides som til Regelstudium, men 
med instruktørgennemgang. Kursus består af 
3 lektioner af 2 – 2½ times varighed. Hver 
lektion afsluttes med regeltest som 
hjemmeopgave. Gennemgås på næste 
lektion. Kursus er gennemgået og kører nu 
uproblematisk på alle PC’er og Explorer 
versioner. 

Benytte til regelundervisning af begyndere, 
medlemmer og også et forslag om, at 
holdkaptajner gennemgår et kursus, da den 
regelundervisning, der uundgåeligt i 
varierende omfang foregår under en 
kaninturnering også er vigtig. 

Hvis det er helt umuligt for nogle at kunne 
deltage i en regelundervisningen 
regelmæssigt, kan vi anbefale, at de 
anvender Regelstudium, mod betaling. Så er 
de frit stillet. Mailen om resultatet af 
afsluttende regelprøve kan de fremsende til  
klubben. 
 
Inge-Lis Mørch orienterer om, at der er 
planlagt en orienteringsaften for 
holdkaptajner den 30.4. og beder Ole Junker 
deltage den aften.  
 
Peter Mosdal spørger til materiale tilrettet 
juniorer 
 
 

Ole Jensen 

Det nye sponsorudvalg har allerede afholdt 
en del møder. 

 

Der er udarbejdet sponsoraftaler som 
henholdsvis Guld kr. 15.000,-, Sølv kr. 
10.000,- og Bronzesponsor kr. 5.000,-. 

 

Der bliver arbejdet både med fornyelse af 
eksisterende sponsoraftaler samt potentielle 

nye aftaler. 

 

Det nævnes, at Søren Bang på dagen har haft 
kontakt til 27 eksisterende og potentielle 



e) Eliteudvalget ved Oli Barddal

Fremlæggelse af handleplan 2014

f) Juniorudvalget ved Peter Mosdal

Fremlæggelse af handleplan 2014

sponsorer og Ole selv til 7. 

Dog mærkes finanskrisen tydeligt i forholdet 
mellem antal kontakter og indgåede aftaler. 

Ruben Leonhardt skal ind over sponsor-
arbejdet, så der kan tænkes et større udbytte 
for sponsorerne ind i kontrakterne – f.eks. 
aktive link til virksomhederne på klubben 
hjemmeside. Bl.a. herved vil udvalget 
forsøge at øge sponsoraterne med kr. 
170.000 

Der er – ligeledes for at øge sponsorernes 
interesse, udarbejdet udkast af Ole til en 
erhvervsklub. 

Der arbejdes, i forbindelse med 
erhvervsklubben, med ideer om evt. 
arrangementer med foredrag, netværksmøder 
m.m. 

Oli Barddal 

Der er arrangeret Eliteturnering lørdag den 
15. marts.

Oprydningsdag den 22. marts arrangeret af 
eliten og baneudvalget 

Vi har nu 3 juniorhold idet de 19 – 22 årige 
nu hører med til juniorer. Der trænes torsdag 
mellem kl. 18.00 og 19.30 

Der er 3 Danmarksturneringer i 2014 – 10-
11. maj samt 14-15. juni (udebane) samt 9.
august. Der er ret til gratis prøvesil på banen 
i ugen op til turneringen. 

Peter Mosdal 

Åbningsturnering lørdag den 5. april kl 
10.00. 

Der har desuden været træning i februar og 
marts. 



g) Banekontrol/serviceudvalg ved Ivan
Mortensen – stedfortræder for Niels Huus

Fremlæggelse af handleplan 2014

Der trænes tirsdag, torsdag og fredag. 

Vi stiller med 3 hold i DGU-klubturnering. 

Der udsendes – i lighed med tidligere år – 
mails til skoler om ”skolegolf”. 

Der bliver udarbejdet en folder 
”Velkommen som ny junior”. 

Øvrige planlagte arrangementer: 

 Tag en ven med til golf

 Generationsturnering Junior med
forældre/bedsteforældre

 Venskabsturnering Randers
Fjord/Randers

Der er fundet sponsorer til Juniortøj og der 
regnes med sponsorat til Juniorlejren.       

Ivan Mortensen 

Baneservice har generelt den opfattelse, at 
folk føler det behageligt, når de kommer 
rundt på banen. 

Johnny Nielsen (baneudvalg) beder 
baneservice – i lighed med spillere i 
lejede/ejede buggys – at være påpasselig 
med, at man kører, så det gør mindst mulig 
skade, da der er konstateret grimme spor og 
bremsespor på banen. 

Generelt må der ikke køres i buggy i 
perioden 1.11. – 31.3. med mindre man har 
specialtilladelse til det. Det aftales dog med 
Bo/greenkeeperne, hvornår der må køres i 
buggy af andre end spillere med special-
tilladelse afhængig af banens tilstand. 

Ruben Leonhardt: 

Der er afholdt 2 møder, hvor der er 
fremkommet rigtigt mange ideer. 



h) Kommunikationsudvalg ved Ruben Leonhardt 
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i) It-udvalg ved Ole Jensen 

Fremlæggelse af handleplan 2014 

 

 

 

 

 

 

 

j) Baneudvalget  ved Jonny Nielsen 

Fremlæggelse af handleplan 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det 1. nyhedsbrev, som har fået navnet 
NDG-News er udsendt og der er rigtig 
positiv respons. 

 

Det bestræbes desuden, at nyheder og andet 
info hurtigt formidles på klubbens 
hjemmeside og Facebook. 

 

Der planlægges at afholde et kursus med 
deltagelse af udvalg, klubber i klubben samt 
evt. andre relevante personer om brugen af 
hjemmesiden.  

 

Der er aftalt interview med Søren Hornstrup 
(fa. Viggo Madsen) om deres oplevelse af en 
Company Day i Norddjurs Golfklub. 

 

 

Ole Jensen 

It-udvalget er ikke nedsat endnu, men det 
forventes snarest. 

 

Der startes sandsynligvis op med Ole Junker 
som formand – med henblik på at oplære 
andre, så viden omkring vores it m.m. er 
kendt for mere end en person. 
 

 

Jonny Nielsen 

Den 21. maj 2012 var der besøg af 
banearkitekt Line Mortensen.  

 

Hun skulle komme med forslag til Par3 bane 
og 18 hullers banen. Par 3 banen er af 
økonomiske årsager ikke blevet ændret, 
mens der er iværksat flere arbejder på 18 
hullers banen i f.t rapportens forslag. 

Den udarbejdede rapport ligger til grund for 
overordnede og lagsigtede mål. 

blev udarbejdet et referat om 18-hullers 
banen, som er det overordnede og 
langsigtede mål. (slettes) Blandt andet skal 
Flere af bunkerne skal rejses i bagkanten 

 

Baneudvalget laver en langsigtet plan, som 
skal godkendes i bestyrelsen og 
offentliggøres på hjemmesiden, så alle 



k) Klubhus- og ejendomsudvalg ved Jonny
Nielsen

Fremlæggelse af handleplan 2014

medlemmer er orienteret. 

Johnny Nielsen 

Greenkeeperbygning skal gerne males i år. 

4. Træner Oli Barddal

Fremlæggelse af handleplan 2014

Der kommer en lille stigning i prisen på 
lektioner. 

Man kan i år købe 5- og 10 turskort. 

Der afholdes morgenkurser. 

Desuden fokuseres der i år særligt på spillere 
med handicap over 37 og der arbejdes med 
en rabat i forhold til handicap. 

5. Klubber i klubben

Tirsdagsdamerne ved Bente Nielsen 

Fremlæggelse af handleplan 2014 

Onsdagsherrerne ved Gunnar Pilgaard 

Fremlæggelse af handleplan 2014 

Bente Nielsen 

Tirsdagsdamerne har gunstart i lige uger og 
løbende start i ulige uger. 

Der er planlagt 2 velkomstturneringer for at 
tiltrække nye deltagere, og der vil blive 
udsendt en mail til damer, der er meldt ind 
forrige år, med henblik på optagelse i 
klubben. 

Øland dameklub inviteres . Det er endnu 
ikke afklaret, om der denne dag er gunstart 
eller løbende start. 

Gunnar Pilgaard 

Der er i år planlagt 3 årsturneringer samt 
månedsturnering hver måned i sæsonen. 

Derudover 3 venskabsturneringer med 
Randers, Randers Fjord og Grenaa. 

Sidste år var der ca. 85 medlemmer i 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veteraner ved Jens Peter Andersen 
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Klub 37 ved Inge-Lis Mørch 

Fremlæggelse af handleplan 2014 

 

 

klubben og 45-50 spillere hver onsdag.  

 

Onsdage spilles der hulspilsturnering og der 
inddeles i A-B og C, så højhandicappere kan 
deltage. 

 

Kriterierne for optagelse i Onsdagsherrerne 
er hankøn og medlem af Norddjurs Golfklub 

 

Jens Peter Andersen 

Der er i alt cirka 130 Veteraner, hvoraf der 
møder mellem 70 og 100 op hver onsdag – 
nogle børn og unge er også ”veteraner” om 
onsdagen og spiller med. 

 

Der planlægges udebanemesterskab i (en tur 
til) Øland Golfklub og der planlægges en tur 
til Tyskland med forventet deltagelse af 20-
30 spillere. 

 

Der er planlagt ”Kønnenes Kamp” den 5. 
juni. 

 

Det bliver pointeret, at der i veteranerne 
lægges stor vægt på sociale dage med 
spisning og hygge.  

 

Jens Peter oplyser, at man også fremover vil 
hjælpe til i klubben med diverse 
forefaldende opgaver samt nye tiltag. 
 

Inge-Lis Mørch 

Konceptet er jo, som navnet antyder, for 
spillere med handicap over 36. En af 
opgaverne i klub 37 er at give medlemmerne 
indblik i turneringsdisciplin. 

 

Der betales kr. 25,- pr. gang og disse går til 
præmier, der købes hos Oli, hvilket er 
populært. 

 

Der møder op til 35 personer og efter endt 
spil grilles der pølser og snakkes golf 

 

Klubben er en succes, hvilket da også 
synliggøres af, at medlemmerne ofte sidder 



længe efter turneringerne er slut og hygger 
sig. 

6. Eventuelt Ønsker nogen et regelstudium, som blev 
præsenteret af Ole Junker, kan man sende en 
mail til oj@norddjursgolf.dk  


