
 

BESTYRELSESMØDE Dato 19.03.18 
Tidspunkt:  18.00 
Lokale:Klubben 

Ordstyrer:  
Inge-Lis Mørch 

Referent:   
Ruben Leonhardt 

Deltagere: Inge-Lis M, Peter M,  Ruben L, 
Ole B. Kjeld S, Ulla H, Peter K.  
Afbud fra Annie P. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

 

DAGSORDEN/REFERAT 
 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 17.01.18. 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte dispositioner. 
De indhentede tilbud på reparation af utætheder i taget på maskinhallen blev drøftet og det mest 
fordelagtige blev herefter godkendt. 
Tilbud vedr. indvendig maling af klubhus, blev også drøftet og en delvis løsning blev godkendt. 
 

3. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Gennemgang af klubbens likviditet. 
Likviteten er fortsat tilfredsstillende. 
 

5. Opfølgning på formandsmøde 
Desværre var årets første møde plaget af en del afbud bla. pga. sygdom. Bestyrelsen vil fremadrettet  
præcisere både formål og mål med møderne. Det er ønsket at b.la koordinering af turneringer, klub i klub 
arrangementer foregår mere professionelt.  
 

6. Status på ansættelse af træner 
Inge-Lis Mørch og Peter Mosdal er nået i mål og har fundet en løsning på trænersituationen. 
For 2018 er der lavet en kombinationsløsning, således at vi får to trænere, der med start i begyndelsen af 
april, vil deles om opgaverne. 
  
Lars Michael Jacobsen skal arbejde mandag og tirsdag samt enkelte søndage efter behov og vil få ansvaret for 
at træne vores elitespillere og juniorer.  
Lars Michael der er kendt fra Hobro Golfklub, har arbejdet som Pro i over 30 år, sidst i Mariager Fjord 
Golfklub og før 15 år i Ørnehøj. Han har spillet golf siden 1969, hvor han startede som junior i Asserbo Golf 
Klub. Som amatør deltog han i mange eliteturneringer i Danmark og har sidenhen, som professionel, deltaget 
i Pro-turneringer i Danmark og nogle få i udlandet.  
 
Henrik Jacobsen skal arbejde onsdag, fredag og lørdag samt enkelte søndage efter behov og vil få ansvaret 
for træning af bl.a vores små juniorer, begyndere og være til stede ved vores Åben Hus arrangementer.  
Henrik der er en af Danmarks anerkendte banearkitekter, har tegnet b.la Løgstør, Rold Skov, Sebber Kloster 
og Ørnehøj. Han har været golftræner i Holstebro, Nordvestjysk, Dejbjerg og Søhøjlandet og coach for 
Pigelandsholdet. Ud over trænerjobbet har han tidligere været golfmanager i Søhøjlandet. Han har desuden 
en fortid som advokat, generalsekretær i Dansk Golf Union og kommunaldirektør. 
 

7. Status på proshop 
Vores Proshop genåbnes, idet Lars Michael Jacobsen vil tilbyde et bredt udsnit af af bl.a Ping golfudstyr og 
golfassessories. Der vil også være mulighed for fitting af udstyr, da Lars er specialist på dette område. 
Endvidere vil vi forsøge at indgå en aftale om salg af Backtee golftøj. 
 

8. Fortæring af medbragt mad og drikke i klubhuset 
Da der blandt få medlemmer, er lidt tvivl omkring retninglinjerne af ovenstående, anbefaler bestyrelsen at 
hele afsnittet vedrørende dette, læses på hjemmesiden. Se det her!  

http://norddjursgolf.dk/klubhus/retningslinjer-for-fortaering-af-mad-og-drikke-i-norddjurs-golfklub/


 

 
 

9. Antal gæstebilletter 
Det har hidtil være sådan, at ”ethvert fuldtidsmedlem af Norddjurs Golf, kunne medbringe op til 5 gæster til 
200 kr. pr. gæst. Samme gæst kunne kun gøre brug af rabatten 1 gang i et kalenderår”.  
Efter et forslag på generalforsamlingen i 2017 har bestyrelsen som et forsøg i 2018 besluttet at afskaffe 
denne begrænsning, Rabatten gælder, når medlemmet går i samme bold, som sin gæst(er), og styres via 
Probox ved bekræftelse af tiden og betaling.  
 

10. Arbejdsfordeling for greenkeeperne Stig Helenius overtager pr. 1. april 2018 ansvaret for planlægningen og 
organiseringen af greenkeeperstabens opgaver. Dette sker som led i Stigs uddannelse som greenkeeper, hvor 
Stig er i gang med det sidste halve år. Det betyder at det fremadrettet bliver Stig, der får ansvaret for den 
daglige tilrettelæggelse og bemanding af greenkeepernes arbejdsopgaver. 
 

11. Orientering fra sekretariatet. 
Der er foretaget fordeling af DGU introkort 2018 til bestyrelsen. 
 
Inge-Lis har igen haft forhandling med vores forsikringsselvskab. Hvor det sidste år, resulterede i en årlig 
besparelse for klubben på kr. 20.000, fik vi også denne gang et godt udbytte. To ekstra forsikringer til en 
værdi af kr. 5-6000,- Det drejer sig om og en ny ansvarsforsikring og en Cyberforsikring, hvor sidstnævnte  
dækker omkostningerne til at genoprette vores IT-system og genskabe data, efter et eventuelt virus- eller 
hackerangreb. 
Der er netop ansat nye weekendmedarbejdere. Zara som tidligere har være hos os er genansat. Derudover er 
der lavet aftale med Lisbeth Madsen og Tomas Christensen.  
 

12. Orientering fra udvalgene. 
Turneringsudvalg: Status på tilmeldinger til hjertestarterkursus er, at der er fuld booket til arrangemetet den 
11. april hvorimod der blot er et par stykker tilmeldt til d. 25. april. 
 
Begynderudvalg; Den forslåede pris for begynderkursus, blev godkendt, således at der kun betales et 
depositum på kr. 500,-  for kurset. Ved indmeldelse som fuldtidsmedlem fratrækkes depositum. 
 
Banudvalg: Greenkeeperne mangler hjælp til at gøre banen klar. Vi håber derfor på stor opbakning til årets 
arbejdsdag på banen Lørdag den 7. april kl. 9.00-12.30. Der vil være forfriskninger i løbet af dagen og vi 
slutter med varm suppe i klubhuset, hvor der også uddeles en lille overraskelse til et par heldige deltagere. 
Tilmelding via golfbox senest 6. april kl. 12.00. 
 
Sponsorudvalg: Carsten Lehrmann er blevet medlem af udvalget og Søren Bang er tilbage efter en kort pause.  
 

13. Medlemshenvendelser. 
De enkelte medlemmer får svar direkte.  
 

14. Evt. 
Intet. 
 

15. Næste møde, torsdag d. 19.april  


