
 Dato 08.10.2014 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:  Ole 
 

Referent: Annie 
 

Deltagere: Afbud: Rita. Forplejning:  
 

Dagsorden: 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 10.09.14  

Referat godkendt og underskrevet eksemplar 
afleveret i sekretariatet. 
 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer.  

Har modtaget  flere henvendelser - op til min. 10 
vedr. gratis medlemskab. De har ikke villet være 
medlem, hvis der skal gives indskud, da dette 
begreb i de fleste klubber er afskaffet.  
Der har vore naboklubber, så modtaget nogle af 
disse som medlemmer.  
Det er mange penge, vi her er gået glip af, men 
bestyrelsen er låst fast efter sidste års krav om at 
den bestemmelse kun kan ændres af 
generalforsamlingen.  
Forsøg på at imødekomme dette, har forskellige 
tiltag være diskuteret. Det er svært at lave andre 
rabatter, for at opretholde DGU’s retningslinier om 
rabatter. 
 
Inge-Lis laver et udkast til vedtægt §5 – med 
ændring af en spiselig ordlyd, som debatteres via 
mail til næste gang og derefter forelægges 
generalforsamlingen. 
 
Der er kommet 42 nye medlemmer i år, hvilket ikke 
helt opretholder vores medlemstal. 
 
Greenfeeindtægterne har været lidt opadgående på 
det sidste – men vi mangler stadig vores store 
”vinterindtægt”, som svigtede sidste vinter, 
formodentlig fordi en stor del af de andre klubber 
her i omegnen havde samme tilbud om spil til 
sommergreens – og måske også, fordi greenfeen 
var for høj i forhold til andre tilbud rundt omkring. 
 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 

Selve regnskaberne er under udarbejdelse og 
gennemgåes ved et særskilt møde.  
Der skal også laves et budget, så alle udvalg skal 
have deres forventninger/ønsker  klar inden dette 



drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
Fremlæggelse af forslag til budget 2015. –  
Herunder drøftelse af hvor stor en 
procentdel af sponsorindtægterne der må 
anvendes på sponsorarrangementer? 
 

særskilte budget/regnskabsmøde. 
 
Kontingentforhøjelse blev drøftet. 
f.eks. en kontingent stigning på 100 kr til (ca. 2%) 
fuldtidskontingent og junior med kr. 50,- 
de andre satser tilsvarende. 
Greenfee-billetter  til flexmedlemmer skal evt. 
årstalsbestemmes.  
Vi har pt. 34 flex 1 og 36 flex 2 
 
Af hensyn til regnskab og dettes færdiggørelse er 
der forslag om at flytte regnskabsåret til 
kalenderåret. Dette vil så medvirke at 
generalforsamlingen skal flyttes til februar – marts. 
En sådan model kræver også en vedtægtsændring. 
 
Budgetteringen af nye medlemmer skal nok af 
forsigtigheds grunde være +/- 0. da der også er 
udmeldte.  
Greenfee-indtægten: ca. 530.000 i greenfee i 2014 
gr. mere åbent på andre nær-baner + at greenfee  
sidste vinter ikke var nedsat.  Dette tal føres videre 
til budgettet for 2015.  
Der skal formodentlig ikke store nyanskaffelser i 
2015 mht maskinparken – måske en ny klipper.  
Hvis den skal udskiftes skal det være på en ny 
leasingkontrakt. 
Der er ønske om et nyt hulbor (10.000,- kr) 
Småting skal også figurere i afskrivningsdelen 
fordelt over 5 år, så udgiften bliver fordelt. 
Der er brugt mange penge på nye flag og skilte, 
dette beløb bliver nok ikke mindre i 2015, da der er 
konstant slid på dette udstyr. 
Hvad skal der bruges på sponsorarrangementer.  
Udgift til mad og drikke kr. ca. 250,- pro pers 
Præmier ca. 5000,- i alt.  
Ca 14.000,- for et sponsor arrangenment. 
 
Div. Andet regnskab udsættes til særskilt møde. 
Endeligt budget kan først laves d. 17. oktober. 
Derefter skal budgettet godkendes / behandles. 

Onsdag d. 22 oktober kl. 19.00 – hvor alle skal 
være klar. 

 
4. Orientering fra sekretariatet. 

Peter har haft samtaler med Oli om forventningerne 
til 2015. 



     Herunder serviceniveauet i klubben. 
     ( træner, green-keeper, week-end ansatte,  
     rengøring o.s.v.   
     Peters drøftelser med Òli omkring frem-  
     tidige ansættelsesforhold. 

 
Rengøring: Tilfredsstillende – Vi har det som 
udgangspunkt pænt rent i vores klubhus når vi 
sammenligner med andre klubber. 
 
Serviceniveau: f.eks. fladskærm med Viasat golf 
”døgnet rundt” – hvilket ikke ses i ret mange 
klubber. Derfor blev der foreslået at sælge 
sponsorat på viasat sport – hvis den skal køre. 
Som det er nu er en ny box nødvendig – koster ca. 
3000,- Gebyr for kanalen ca. 15.000 om året 
(erhversabb).  Derfor bliver Viasatpakken opsagt 
indtil én evt. sponsor tager over. 
  
Weekendansatte – Tilfredsheden er Ok 
regøringstiden er ca. 2 timer for dem. Derudover er 
der servicering af greenfeegæster, salg i/fra køkken 
– vi fortsætter med de samme unge mennesker 
igen til næste år, hvis de selv er interesseret. 
Dog vil vi prøve at nedskære bemandingen med en 
time/dag til næste år. 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
   

Sekretariatet:  forslag til generalforsamlingen er på 
vej ind. 
Tak for hjælpen turneringen. – Bestyrelsen kan 
invitere deres ægtefæller med.  
Det tilstræbes at der er flere små præmier i stedet 
for få store 
 
Vi er ved at lave en aftale med ”Danske hoteller”, 
bl.a. med Hotel Marina i Grenå om en samlet pakke. 
Overnatning incl. Greenfee 
 
”Visit Randers” – deltager med de andre klubber 
her på Djursland. 
 
Baneudvalg:  
Taget 21.000 / 31000 / 71000 (jysk tagteknik) + 
moms – mega prisforskel – men heller ikke de 
samme betingelser. 
 
Taget er og forbliver for vådt i år – især på 
nordsiden, så arbejdet udsættes til maj eller juni 
næste år, for at det overhovedet kan holde. 

Veteranklubben har vedtaget et tilskud til dette 
tagarbejde, og de er underrettet om udsættelsen og 
grunden dertil. 
 
Forskønnelse af banen: Afprøvning på enkelte huller  

1) Vertikalskæring – foregå over 2 dage = 
3000,- pr dag + moms 



2) Dress sand: 100 kr. pr. tons – min. Salg 500 
t. = 50.000  

3) evt. harpet muld – 100 pr. kbm + moms incl. 
Levering. 

Vi afprøver med vertikalskæring. 
 
Blæser til green – bevilget. 
 
Greenkeeperhuset er ikke opført som fredet eller 
bevaringsværdigt – ej registreret, da Norddjurs 
kommune har et stor ups på dette punkt og ikke har 
papirer på noget som helst. 
 
Juniorer: 
Peter Mosdal forsøger at undersøge, om 
kommunen evt kan give noget ungdomstilskud. 
 
Juniorerne har spillet landsfinale – i Dejbjerg.  
Blev runner up – ved en meget meget meget tæt 
kamp 
 
Baneguide designet og lavet af API  
Inge-Lis undersøger hvad det koster at få trykt ved 
Brix på lidt bedre papir end alm. kopipapir 
For et syns skyld, skal der være en pris på disse 
baneguides – eks. 5 eller 10 kr, så de ikke bare 
rippes væk. 
 
Turneringsudvalg: 
Turneringer har forløbet godt, og konstruktive 
medlemsforslag til småændringer er modtaget og 
taget til følge.  

 
6. Evt. medlemshenvendelser. 
 

Forslag om ingen turneringsfee til cross country i 
november: 
Alt er uforudsigeligt mht. manglende 
greenfeeindtægter – hvor vinterperioden gerne 
skulle være vore højborg – så der er fee, som i alle 
andre af klubbens turneringer. 

  
7. Evt.( deltagere i regionalmøder??) 

Regionalmøder: 
Herning Hals og Fredericia:  

- Marianne og Inge-Lis deltager. 
 

 

Næste møde 12. november 2014 

 

 


