
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
Referat 

Dato 15.02.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
 

Deltagere: Ole J., 
Marianne J., Annie P., 
Ivan M., Peter M 
Afbud Inge L. M, Rita 
K. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den  18.01.16 
Sponsormailgruppe: ? 
 
Flag? 
 
 
 
Teestedsmarkeringer ? 

Ref. Godkendt og underskrevet. 
 
Ivan følger op og får mailgruppen op at køre. 
 
Mogens Poulsen opsætter nye flag og skilte. 
Ivan kontakter Mogens mht. ”trykning” af 
flagene til standerne ved indkørslen og 
v/Allingåbro –  LET HASTER 
 
PM afventer udspil fra ILM vedr. udformning af 
teestedsmarkering/ evt. også kombineret med 
tee-affaldskopper  –  LET HASTER 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herunder status på jubilæumsudvalg- pris for 
jubilæumsarrangementer. 
 

Golfbox er opsat efter de nye ratinger og nye 
teestedsmarkeringer og træder i kraft senest 1. 
april.  
Det blev herunder besluttet at gå fuldt ind for 
kun tal ved teestederne, hvilket også indebærer 
at baneguiden skal tilrettes med de nye detaljer.  
API ændrer baneguiden. Se også pkt 5. 
 
Den nye Probox skulle være klar til 
implementering fra 15. marts Måske skal vi 
have noget ekstra standby ved opstarten, så 
forvirring ved det nye mindskes.  
 
Status Jubilæum:  
Budgettet vedr. jubilæet blev gennemgået og 
godkendt  
 
Der blev orienteret/drøftet brodering af T-shirts 
og salg af disse. Jubilæumsudvalget 
undersøger muligheden for en polo med 
påtrykt/broderet jubilæumslogo. Ole taler med 
Óli omkring evt. salg af polo 
 
Ole arbejder videre med vores tanke om en 
Hole in One præmie til Jubilæumturneringen. 
Peugeot er blevet spurgt, men er ikke 
interesseret. Der ar bejdes videre i andre 
retninger. 
 
Planche/Invitationer til jubilæumsmatchen er 
lavet og trykt af Ruben og ligger nu klar på 
kontoret til fremsendelse til vore 
samarbejdsklubber. 



 
 
 

 
Golfbox åbner for tilmelding til 
jubilæumsturnering lørdag d. 20/2  
Vi er spændte på hvor mange IKKE 
norddjursere, der melder sig på.  

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf.   
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Klubbens regnskab blev gennemgået og det ser 
stadig fornuftigt ud.  
Ved større økonomiske beslutninger for tiltag 
fra udvalgene skal disse godkendes af 
bestyrelsen. 
 
Klubben greenfeeindtægter i januar ligger i 
bund, men skyldes primært sne og vand, der 
forårsagede en nødvendig lukning af banen.  
 
Vi skal dog hele tiden have obs på, hvor og 
hvad der bliver bevilget penge til. 
  
Herunder blev der lige kort drøftet det gode 
vintertiltag med hul 3 og om det kan forbedres 
til næste år med evt. en mere permanent 
vintergreen helt i venstre side for også at 
beskytte søens højreside, således at hullet om 
vinteren fungerer som f.eks. et par 4 hul og 
derefter en sti bagom til hul 4. Tages op til 
debat senere.  
Det blev debatteret om bagmærker for rettighed 
til at spille på banen muligvis skal udleveres fra 
kontoret efter indbetaling af kontingent er 
foretaget og ikke ligge til fri afbenyttelse. Dette 
vil desværre give lidt ekstra besvær for 
sekretaratet + måske også lidt ekstra besvær 
for dem, der ikke lige kommer i hverdagene. 
 

 
4. Orientering fra sekretariatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fald i medlemstal i Norddjurs giver let 
bekymring, og alle skal have obs på tiltag, der 
kan give os nye medlemmer. I DGU som 
helhed er der på landsplan faldende tal på ca. 
10%.  
Begynderudvalget får store udfordringer i at 
skaffe nye medlemmer.  
Klubbens medlemmer opfordres også til at 
udbrede vores klub og især fremhæve vores 
berømte sociale liv i klubben. 
Ole får sekretariatet til at udarbejde en 
aldersfordeling over klubbens medlemmer. 
Samtidig udarbejdes en statistik over afgangen 
og årsagen til afgangen.  
Bestyrelsen drøftede herefter forskellige tiltag 
for at styrke tilgangen af nye medlemmer inden 
for alle medlemkategorier. 
 



 
 
 
 
Herunder drøftelse af Formandsmøde i marts. 
 
 
 
 
 
Flexmedlemmer ? udsat fra sidste møde. 

Formandsmødet: Alle klubber i klubbens 
formænd er indkaldt til møde d. 3. marts. Gode 
ideer bydes her velkommen.  
Det forventes at alle møder op.  
 
Flex:  
Der blev besluttet at Flex-greenfee er fuld 
greenfeepris hele året. Dette gælder også de 
klubber, der har flex-lignende medlemskaber 
som f.eks. Læsø. Dette kan styres af golfbox.  
Den fulde pris vil også gælde for disse grupper i 
sommermåneden, hvor vi tit har nedsat til 
sommertilbud og hvor vi i år har planlagt 
jubilæumstilbud på 100,- i greenfee. 
 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
    Rating – scorekort osv. status 
 

 
Orientering fra baneudvalget:  
Banen er blevet rated om, hvilket medfører: 
Hul 1 skifter nøgle fra hcp 7 til 9 
Hul 8 skifter nøgle fra hcp 9 til 7 
Hul 12 skifter nøgle fra hcp 2 til 4 
Hul 14 skifter nøgle fra hcp 4 til 2 
API ændrer baneguiden. 
Golfbox er opsat efter den nye rating 
 
Jubilæumsturneringen og forårets 
klubturneringer er klar i golfbox 

 
6. Medlemshenvendelser.    

 

  
7. Evt. 
 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

Næste møde 21. marts  
 


