
 Dato10.09.2014 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:  Ole 
 

Referent:  Rita 
 

Deltagere: Ole J., 
Peter M., Jonny N., 
Marianne, Annie, Rita  
Afbud: Inge-Lis 

Forplejning:  
smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den 13.08.14  

 

 
Referatet godkendt. 

 
2.Orientering fra formanden. Opfølgning på 
væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer – herunder evaluering og opfølgning 
på formandsmødet. 
 
Status på henvendelse fra Randers om 
udvidet samarbejde. 

 
 

 Ole har undersøgt hvilke udgifter – fordele og 
ulemper- der er ved at have hedeselskabet til at 
passe banerne. Umiddelbart ikke en god og 
billigere løsning. 
Der arbejdes videre med sponsorater af 
lynskure.  
2 medlemmer har på grund af restancer fået 
frataget spilleretten. 
Veteranerne har indvilget i at sponsorere 15.000 
kr. til afrensning og maling af taget på 
greenkeeper huset. Jonny er i gang med at 
indhente tilbud. 
 
Evaluering af formandsmødet. 
 
Siden sidst er der indgået samarbejde med visit 
Randers vedr. markedsføring af NordDjurs, 
Randers og Randers Fjord golfklubber i Norge. 
Udgiften herfor er 1000,- kr. 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 
drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
Forslag til ændrede afskrivningsprincipper 
på fast ejendom. 
 

Marianne gennemgik regnskab. 
 
Serviceniveauet i klubben blev drøftet, og skal 
gennemdrøftes i forbindelse med udarbejdelse 
af budgettet. 
 
Forslag til budget 2015 udarbejdes og udkast 
forelægges bestyrelsen på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Afskrivningsprincipperne på fast ejendom 
ændres og bliver således fremover 50 år. 
 



 
4. Orientering fra sekretariatet 
 
     Status på Greenkeepersituationen. 
 
     Status på medarbejdersamtaler. 
 
     Evaluering af klubmesterskabet. 
 
 
 
 
 

 
Der er lavet en aftale med Stig. De øvrige 
medarbejdere skal have afviklet deres 
overarbejdstimer. Greenkeepersituationen er 
rimelig afklaret. 
 
Medarbejdersamtalerne er endnu ikke 
færdigafviklet. 
 
Turneringsudvalget og Eliteudvalget   
udarbejder forslag til afvikling af kommende 
klubmesterskaber og forelægger det bestyrelsen. 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene   
 
   Begynderudvalget – åbent hus 23-24. aug. 
   Hvordan gik det og hvilket resultat blev der? 
 
  

 
 
 
Begynderudvalget: Se ref. fra formandsmødet. 
 
Øvrige udvalg – ingen kommentarer. 
 

 
6. Evt. medlemshenvendelser. 
 

 
Der er ingen medlemshenvendelser. 
 

  
8. Evt. 

Oli` fremlagde overfor bestyrelsen tanker og 
ideer om udvikling af trænerens arbejde og rolle 
i klubben. Bestyrelsen tog det til efterretning. 
Annie fremlagde et udkast til baneguide, som 
hun arbejder videre med. 
Jonny forespørger om golfbil – rep. af samme. 
Sættes i gang. 
Rita melder afbud til næste møde. Udarbejder 
dagsorden inden. Annie tager ref. – Marianne 
bestiller smørebrød. 

 

Næste møde 08.10.14 


