
 

BESTYRELSESMØDE Dato 17.01.18 
Tidspunkt:  18.00 
Lokale:Klubben 

Ordstyrer:  
Peter M. 

Referent:   
Ruben L. 

Deltagere: Peter M, Annie P, Ruben L, Ole B. Kjeld S, 
Ulla H., Peter K.  (Fraværende: ILM) 

Forplejning:  
Smørrebrød 

 

DAGSORDEN 
 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde den  27.12.17. 
Referatet godkendt 
 

2. Gennemgang og opfølgning af perioderegnskaber, budgetter og eventuelle afvigelser heraf.  Likviditet. 
Indtægterne XL-ring er bogført med kr. 43.200,- (kr. 50,- pr. spillet runde til 30.11.17 ) og ajourføres snarest 
efter modtagelse af opgørelse. 
 
Peter informerede om at udskiftningen af den gamle Blå traktor droppes og i stedet forhandles der om en 
rendegraver samt en gødningsspreder, som samlet er indenfor det aftalte budget.  
Mht. indkøb af ny fairwayklipper er der p.t forhandling med et egnet leasingselskab.  
 
Der er konstateret utætheder i taget på maskinhallen, en konsekvens af den famøse brand år tilbage. 
Udgifter til udskiftning af ca. 100 stk. eternitplader må påregnes og undersøges derfor.  
 
Likviteten er fortsat tilfredsstillende. 
 

3. Lübker medlemmer 
Vi er blevet kontaktet af en gruppe medlemmer fra Lübker, der kollektivt har søgt om medlemskab hos os. 
Da vi har Djurslands laveste kontingent, håber vi på et positiv svar og tilkendegivelse heraf, på trods af de 
”specialpriser” andre nærliggende klubber har givet dem.  
 

4. Status på træner og vores ProShop 
Der arbejdes fortsat på højtryk med at finde en løsning på trænersituationen. Vi har nogle gode 
igangværende dialoger og derved flere muligheder i sigte. 
 
Inge-Lis har haft samtaler og møde med Kronjysk Golf vedr. udstilling og salg af varer i vores ProShop. 
Endelig bestlutning om samarbejdet er endnu ikke truffet.   
 

5. Ændring af reserverede P-pladser 
Det blev besluttet at der fremover vil være en P-Plads til rådighed til medlemmer fra Baneservice, der 
ankommer og skal udføre banekontrol. Ole Bulebanker havde forud for mødet lavet små blå laminerede ”P-
skilte” til bestyrelsesmedlemmer og personale, som skal sættes synligt i forruden i bilen, når man holder på 
de reserverede p-pladser. Lignende skilte vil blive fremstillet i en anden farve til medlemmerne fra 
baneservice, som så giver ret til at holde på den p-plads der er reserveret hertil, når de er på vagt. 
Annie havde forberedt nye mere sigende skiltetekster til brug på P-pladsen. Disse blev også godkendt, 
herunder det nye til Baneservice/personale P-pladsen.  
 

6. Ændring/ombygning af kontor 
Kjeld fremlagde en ide til en ændring af kontoret/skranken, således at det blev mere åben synsmæssigt. 
Der blev ikke taget endelig stilling til forslaget og videre forløb. 

 

 
 

 



 

7. ”Giv Liv” kursus 
Annie fremlagde at vi i samarbejde med Hjerteforeningen kan vi tilbyde et 30 minutters "Giv Liv" kursus, et 
introkursus i basal genoplivning.  
Giv Liv er et 3-årigt projekt, som Hjerteforeningen har søsat sammen med Dansk Råd for Genoplivning. 
Projektet skal være med til at sikre, at langt flere danskere har basal viden om genoplivning og tør træde til i 
tilfælde af hjertestop. Nærmere info vil blive kommunikeret. 
 

8. Formandsmøde 
Årets førrste møde er aftalt til den 1. marts, hvortil bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for 
klubber i klubben, samt sekretariat bliver indkaldt. 
 

9. Orientering om den nye persondatalov pr. 25 maj.  
Annie orienteret kort om nogle af de omfattende nye regler, som berører klubbens håndtering af 
personfølsomme dokumenter.  
 

10. Åbningsturnering og Sponsorturnering 
Åres første turnering Åbningsturneringen er planlagt og bliver den 15. april. Vi deltager igen i år også i DGU´s 
”Golfens Dag” den 22. april. Derudover er sponsorturneringen sat til den 25. maj 

 
11. Møde med Erfa gruppe i XL-regi 

Vi er vært denne gang og det blev besluttet at mødet incl. en runde på banen, skal forgå den 17. marts. 
 

12. Orientering fra udvalgene  
Sponsorudvalget efterlyser medlemmer der vil deltage i udvalgets opgaver. 
  
Begynderudvalget ønsker nyt regelmateriale til undervisning af nye og gamle medlemmer, samt bevilling af 
omkosningerne hertil, da meget store regelforandringer træder i kraft i 2019.  Dette udskydes og drøftes på 
næste møde.   
 

13. Medlemshenvendelser. 
Ingen 
      

14. Evt.  
Ole Bulebanker deltager i DGU´s Erfaseminar – Den gode Begyndelse, 23. januar i Mollerup GK. 
Annie og Ruben deltager i DGU´s SoMe kommunikationskursus,  24. januar i Hobro GK. 
 
Det blev aftalt at Klubhusudvalget vil samle en gruppe af frivillige, til faste rutiner mht. indsamling af bolde på 
drivingrangen. 
 
Baneserviceudvalget opfordres til at kontrollere om greenfeegæster har betalt for bolde på drivingrange.  
 
Et forslag fra Kjeld om ændring af Begynderudvalget kaptainsystem, fremsendes til udvalget. 
 
Annie arbejder på en opdateret og revideret udgave af vores ”Husorden”, hvilket indeholder, at hunde i snor 
gerne må medtages på terrassen ved klubhuset. 

 
 
Næste møde: 21. februar kl. 18.00 
 

 


