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Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra      
sidste møde den  24.04.17 
 

 
 
Referatet godkendt. 
 
 
 

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

 
Alle vedtagne opgaver forløber planmæssigt. 
Der er kommet en henvendelse fra Grenå 
Golfklub, hvor vi inviteres til et samarbejde 
omkring Golfsimulatorer, som er tænkt opstillet 
i en tilbygning til eksisterende klubbygninger i 
Grenå. Bestyrelsen har efter overvejelse truffet 
en enstemmig beslutning om at takke nej til 
tilbuddet. 
 
 

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

 
 
I regnskabet er der forsigtigt indregnet en 
indtægt på kr. 50,- pr. spillet runde af fremmede 
XL-besøgende. Grunden er, at der de første 4 
måneder af vores medlemskab i XL, er spillet 
958 runder, som naturligvis har en vis værdi, 
der vil påvirke vor drift med et pænt beløb. Det 
helt nøjagtige beløb kendes først ultimo 
september. 
Det kan konstateres, at periode regnskabet for 
perioden 1. oktober – ultimo april, er næsten 
200.000 bedre end sidste år, på trods af de 
igangsatte aktiviteter. Det bedre resultat kan 
primært henføres til lavere personale-
omkostninger og leasingsudgifter. 
Likviditeten er meget fin. 



 
 
 

 
 
4.Orientering fra sekretariatet 
  

 
Der er opstået sygdom på vores kontor, så der er 
en ret presset situation lige p.t., hvor det er 
højsæson for companydays. 
Hvis der er medlemmer der har lidt tid tilovers , 
og som gerne vil give en hånd med med 
praktiske opgaver, kan de henvende sig til Inge-
Lis. 
 

 
5.Orientering fra Udvalgene    
   

Begynderudvalget  
Til vores åbent hus dage var der fremmødt ca. 
25 og 21 nysgerrige/ivrige  deltagere. 
Vi har 26 indmeldte medlemmer, og flere er 
”under overvejelse”. 
Bannerne ved vejen tilrettes, så der stadig står 
”gratis 3 måneders prøvemedlemsskab”. 
Begynderudvalget overvejer at invitere 
målrettede grupper til besøg i klubben, for at 
afprøve golfspillet. Det kunne eks.vis være: 
Ældresagen, Hjerteforeningen, Diabetes-
foreningen m.fl. 
I øvrigt overvejes endnu et åbent-hus 
arrangement i juni eller august måned. 
 
Kommunikationsudvalget : Trods det, at vi 
igen i år, intensivt har reklameret for vores 
arrangementer vedr. Golfens Dag og Åbent Hus, 
står resultaterne ikke mål med forrige års flotte 
fremmøde. 
Årsagerne hertil kan være mange, men det 
bemærkes, at også naboklubberne i år er med i 
”kampen” om de nye golfinteresserede på de 
sociale medier. 
 
Turneringsudvalget har besluttet at aflyse 
Majturneringen den 21. maj, idet tilslutningen 
skønnes for lille. Dette skyldes måske forårets 
konfirmationer, travlhed med regionsgolf, XL-
ring (medlemmer afprøver tilsluttede baner) , 
eller måske bare forårets meget sammen-
pressede program. Par-turneringen i Juni 
formodes at tiltrække mange tilmeldinger som 
vanligt. 



 
 
 

 
 
 
Baneudvalget: 
 
Renovering af banen skrider frem som 
forventet. Der er brugt 16.000,- til sprøjtemidler 
i forbindelse med sprøjtning af banen. 
Der indhentes tilbud omkring boldvaskere – 
hvorefter der sendes et oplæg til beslutning i 
bestyrelsen. 
 
Juniorudvalget: 
Fornyelse af juniorsponsorater og kommuni-
kationen har ikke fungeret rigtig godt, hvorfor 
Peter foreslår at der laves en fast arbejdsgang 
omkring sponsorhåndteringen. 
 
Sponsorudvalget: 
Ruben og Lone har allerede lavet aftale om 
revurdering af de forskellige aftaler. 
 
 
 

 
6.Medlemshenvendelser.      
 

Ingen henvendelser behandlet. 

  
7.Evt. 
     

Har vi retningslinjer/regler for hunde på banen, i 
klubhuset, på træningsarealer o.l.? Sættes på 
som punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 
Næste møde 19.06.17 

 

 


