
 

BESTYRELSESMØDE Dato:  torsdag 19.04.18  

Tidspunkt:  18.00  

Lokale:Klubben  

Ordstyrer:  
 

Referent:  API Deltagere: 
Inge-Lis M, Peter M, Ole B, Ulla H, 
Peter K, Ruben L, Annie P 

Forplejning:  
Smørrebrød 

 

DAGSORDEN 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 19.03.18. 

Referatet er godkendt uden bemærkinger.  

 

2. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte dispositioner. 

  Forslag om køb af nyt komfur. 

 Nye bænker og affaldsstativer på banen –  beslutning fra sidste år.  

Der indhentets tilbud på et nyt komfur (evt induktion, så flere store gryder kan varme samtidig) ILM 

Grenå forespørges, hvor de har fået lavet deres – OB undersøger 

 

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

Under økonomiske dispositioner, blev der fremsat ønske om indkøb af bolde til drivingrange, da der 
er lavvande i boldkassen. Det drejer som om ca. 4000 bolde. PM undersøger  

Der er et ønske om, at rangeboldene måske kan sposoreres, men indtil videre er det en klubudgift 

Ulla har undersøgt indtægten fra salg af rangebolde gennem probox. – Der synes ikke at have 
været salg tilsvarende de af vores gæster brugte bolde. I den forbindelse, har banekontrollen lovet at 
checke, om vores gæster på driving range har kvittering på bolde hertil 

 

4. Gennemgang af klubbens likviditet. 

Klubbens likviditet er stadig ok 

 

5. Status på proshop. Herunder tanker om udvikling i proshoppen – f.eks. golftøj osv. 

Lars Michael er ved at være klar med shoppen for salg af udstyr.  

Klubben indgår aftale med Backtee om provissionssalg af golftøj. Et planlagt møde den 20.4. blev 
aflyst af Backteee  (der arbejdes stadig på sagen, men vi håber vi snart kommer i gang) 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet. 

a.  ansættelse af “vicevært” 

Jens Fremming er ansat og han vil referere til og hjælpes af OB 

 

b.  praktikant hos greenkeeper 

Vi har en praktikant hos greenkeeperne i uge 20.  

 

c. Status for håndtering af persondata – herunderbl.a. ændringer på hjemmesiden (API) 

Annie og Lone har i samarbejde fået fastlagt div. procedurer iht. den nye 
Persondataforordning af 25.maj 2018. Dokumenterne er lige pt. til findpudsning, inden de 
sendes ud og også offentligøres på klubbens hjemmeside. 

 

7. Orientering fra udvalgene. 

a. Turneringsudvalg. Herunder hjertestarterkursus og eventuelle tiltag som følge heraf 



 

Det 1. hjertestarterkursus er løbet af stabelen. Der var god 
information og afprøvningning at manuel hjertestart samt hjertestarter. I Den 
forbindelse kom der spørgsmål frem, som vi har gennemgået. 

Der bliver bl.a sat en buggynøgle fast på hjertestarteren, så hjertestarteren kan køres hurtigt 
ud til et evt. hjertestop. 

Vi gennemgik også den officielle 112 APP, som indikerer nøjagtigt position, hvor opkaldet 
kommer fra.  Det vil spare tid, når ambulancen kan køre direkte til stedet, hvor dette er 
muligt.  

Appen ”Find hjertestarter” blev også afprøvet.  

Appen ”Hjerteløber” blev fremhævet – men den fungere officielt kun i Københavnsområdet. 

 

b. Begynderudvalget 

i. åbent hus,  

2300 personer har set vores opslag om Åbent Hus på hjemmesiden.  

ii. evt  familiedag 

En ide fra andre klubber blev vi enige om at afprøve. Det inkluderer rundvisning på 
banen, rundvisning hos greenkeeperne, rundvisning i klubhuset osv.  Dato endnu 
ikke fastlagt 
 

c. Baneudvalget 

 Peter Klemmensen er indtrådt i baneudvalget 

Greenkeeperne har fået den nye sprøjte, men den nye fairwayklipper er forsinket, så her er 
de ude på lånemarkedet.  

 

d. Juniorudvalget: 

Juniortræning (de store) er flyttet fra tirsdag til mandag 

 

8. Status på de nye trænere, herunder træningslektioner mv. 

a. Vores 2 nye trænere er kommet godt i gang. De kan bookes igennem golfbox. En lektion 
koster 175 kr. Et 5-turs-kort kan købes for kr. 750,- . Herudover udbyder begge trænere 
diverse kurser. 

b. Trænerne kan bookes vis golfbox 

 

Møde i XL-golf  24.3. 2018 

Der har været afholdt XL-gruppe-møde, hvor Norddjurs Golfklub bl.a. har udtrykt klubbens frustration 
over belægningen. Der er lavet et referat for mødet, som offentliggøres særskilt. 

 

9. Medlemshenvendelser. (Se mail af 14. april 2018 – kl. ca. 21.16 sendt fra webmaster…..) 

Denne henvendelse var vedr. XL-golf og vi henviser til besvarelse ovenfor samt særskilt referat fra 
XL-møde 

 

10. Evt. 

Carlsberg går ind med sposorat af 3 liters magnumflaske ved Hole in One – Klubben donerer whisky 
til de heldige, som sadvanen tro, kan bruges til fejring i klubhuset. 

 

11. Næste møde 

a. Næste bestyresesmøde afholde d. 17. maj 2018 kl. 18.00 


