
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 23.10.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Ole J. Referent: Rita K.  Deltagere : Ole J., 
Ruben L., Ivan M., 
Peter M., Annie P., 
Rita K. – afbud Inge-Lis   

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
    sidste møde den  25.09.17. 

Bemærkning til referatet: 
Greenkeeperne sætter spørgsmålstegn ved, om 
de nævnte priser vedr. anskaffelse af traktor er 
store nok.Peter beder vores greenkeepere 
undersøge forskellige priser hos forskellige 
leverandører og derefter komme med en 
indstilling til bestyrelsen. 
 
Referatet godkendt. 
 

 
2.Orientering fra formanden. 
   Opfølgning på væsentlige dispositioner  
    samt fastlagte dispositioner.   
   Herunder evaluering af deltagelse i XL. 
 

Der er spillet i alt 7.934 runder XL-golf på de 7 
baner i XL-ringen indtil nu. Af disse er 2.102 
spillet på Norddjurs golf. Det vil sige, at vi p.t.  
udgør ca. ¼ af samtlige spillede runder. Vi 
forventer derfor en andel af den samlede pulje 
der svarer hertil. 
Først når året er omme, og vi kan lave opgørelse 
for greenfee indtægter, manglende long-distance 
indtægter o.a., kan vi lave et nøjagtigt regnskab 
der giver overblik over det reelle beløb for XL. 
Umiddelbart ser det godt ud. 
Vi skal have revideret kontingentsatsen for 
long-distance medlemskab. 
 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens   
    Perioderegnskaber samt budgetter og 
    eventuelle afvigelser heraf. 
    Gennemgang af klubbens likviditet. 
    Herunder udkast til budget 2017/2018 
 

 
Vi ender med et stort overskud idet vi i år er 
lykkedes med at reducere vores udgifter 
væsentligt. Vi skal stadig være obs. på vores 
økonomi, men bestyrelsen beslutter at vi i 2018 
indstiller at holde kontingentsatsen i ro. 
Ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Foreløbig urevideret resultatopgørelse blev taget 
til efterretning. 
 



 
 
 

 
 
 
Bestyrelsen gennemgik budget 2017/2018.  
Hvis budgettet holder ser det ud som om vi får 
et lille overskud. 
Der afsættes yderligere 50.000 til vedligehold af 
vores bane ( primært fordi udgifter til sprøjte-
midler og genopretning af skader er meget tunge 
omkostninger.)  
Budgettet godkendes herefter. 
 

 
4. Generalforsamlingen – planlægning af… 
 

Vi følger vores drejebog, som er udarbejdet til 
formålet. 

 
5. Bænke med affaldsspande     
     
 

Punktet udskydes til det nye år.   
 
 

  
6.Orientering fra sekretariatet 
     

Skiltene på parkeringspladsen med den nye 
ordlyd ” reserveret bestyrelse og sekretariat” 
kommer op til foråret. 
Skyldes at pladserne ofte bruges af andre, og at 
ordlyden ”reserveret personale” kan misforstås. 
 

 
7.Orientering fra Udvalgene      
 
 

 
Klubhusudvalget: 
Der er flere der har ytret et ønske om, at 
klubhuset trænger til en omgang ”hygge”. 
Virker ifølge nogle meget institutionsagtigt. 
Her tænkes der på evt. duge, blomster, stolene 
på gulvet – alt hvad der kan skabe lidt mere 
hyggestemning i klubhuset.  
Bestyrelsen er lydhør overfor tankerne. Vi vil se 
på hvad der evt. kan gøres, når der både skal 
skabes hygge og det samtidig skal være 
funktionelt og rimelig nemt at holde. ( af hensyn 
til, at vi jo ikke har personale ansat til den 
del!!). 
Hvis nogen har gode ideer må de gerne 
henvende sig til Rita, Annie eller Inge-Lis eller 
Ruben. 
 



 
 
 

Eliten:   
Herreholdet bliver i 5. division. 
Næste år et herrehold i kvalrækken. 
Damerne missede oprykning og forbliver 
således i deres række. 
Turneringsudvalget: 
 
Vi evaluerede klubmesterskaberne, og var enige 
om, at den nuværende model også anvendes i 
2018.  
 
Dog skal der revideres i tilmeldingsopslaget så 
der ikke kan ske misforståelser m.h.t. 
afviklingen af mesterskaberne. 
 
For at kunne deltage i mesterskaberne skal man 
have hjemmeklub i Norddjurs.( ikke long-
distance) 
Flexmedlemmer kan deltage, men betaler 
naturligves greenfee i forbindelse med 
deltagelse. 
 
 

 
8.Medlemshenvendelser.      
 

Ingen henvendelser. 

  
9.Evt. –  
   

Intet. 
 
 
 

Næste møde 20.11.17  
 

 

 


