
 

BESTYRELSESMØDE Dato:  mandag d. 08/08-18  
Tidspunkt:  20.30  
Lokale:Udebane  

Ordstyrer:  
ILM 

Referent:   
API 

Deltagere: 
ILM,  RL, OB, PK, API, UH 
Afbud fra KS og PM  

 

 

Bestyrelsen har inviteret tidligere formand Ole Jensen til at deltage – som afslutning på Oles 
bestyrelsesarbejde og for at takke Ole for hans fremragende indsats som bestyrelsesformand gennem 4 år. 
Ole Jensen får desuden et gavekort til shoppen som afskedsgave fra golfklubben.  

 
REFERAT: 
 
Økonomi 

Regnskabet for juli måned er endnu ikke færdigt, men udsendes snarest og senest 16.8., hvor Lone Rytter 
går på ferie. 

Økonomiske dispositioner og meddelelser fra formanden 

Greenkeepere 

Bo Andreassen har meddelt bestyrelsen, at han agter at gå på pension i løbet nogle måneder. Bestyrelsen 
har derfor drøftet den fremtidige personalesituation på greenkeeperområdet. 

Bestyrelsen har således besluttet at tilbyde Sofus og Stig ansættelse jf. ovenstående. Begge har efter 
bestyrelsesmødet fået et mundtligt tilsagn. 

 Sofus Kjemsø  Jensen som greenkeeperelev(1.10.2018)  og en fortsættelse af Stig Helenius’s ansættelse 
efter endt uddannelse (14.09.2018). 

Fremtidig struktur – golftræner og maneger/forretningsfører 

Med henblik på styrkelse af sekretariatsfunktionen og opgaver, der i dag løses af frivillige har bestyrelsen 
besluttet at analysere behov og muligheder for ansættelse af en golfmanager/forretningsfører.  

De opgaver – for fortsat at udvikle golfklubben i positiv retning – er bla. 

- Udviklings- og strategiarbejde  
- Sponsorer – salg og –pleje  
- Markedsføring af klubben – rekruttering og fastholdelse af medlemmer 
- Companydays – salg og gennemførelse 
- Budgettering og opfølgning på regnskab 
- Personaleledelse og –pleje mv. 
- Ansættelseskontrakter 
- Forhandling og vedligeholdelse af klubbens leverandørkontrakter 
- Sikring af diverse tilladelser fra offentlige myndigheder, fx alkoholbevilling, 

vandindvindingstilladelse, egenkontrol Fødevarestyrelse mv. 
- Fundraising 

Endvidere skal der findes en mere permanent fremadrettet løsning på golftrænerområdet. 



 

Det skal også analyseres og vurderes, om de to områder evt. kan bestrides af samme person. 

Udarbejdelse af jobopslag som golfmanager/forretningsfører  og golftræner (kombineret eller samlet) 
udarbejdes i samarbejde med PGA og DGU, så det dækker klubbens behov. Udviklingskonsulent Christian 
Møller, DGU deltager i bestyrelsens næste møde, jf. nedenstående. 

Uanset model (kombineret eller samlet) skal de økonomiske aspekter og følgevirkninger analyseres og 
drøftes inden endelig beslutning. 

”Festuge” 34 

Bestyrelsen har drøftet at gøre uge 34 til en ”festuge”. Dvs. vi vil tilbyde greenfee til 100 kr – kombineret 
med et billigt madtilbud. Idéen er ”adopteret” fra andre golfklubber, der har lignende tiltag og i løbet af 
kort tid har mange greenfeegæster og dermed et godt bidrag til økonomien. 

I uge 34 har vi tillige BackTees Outlet Container, så vi bør have mulighed for et godt salg herfra. 

Sommerudsalg på visse BackTee produkter er i øvrigt startet tirsdag den 7.8.2018. 

Ruben, Annie og Inge-Lis har efter bestyrelsesmødet lavet en tilbuds- flyer for uge 34. Flyeren kan ses på 
hjemmesiden og Facebook og er endvidere sendt til en række golfklubber. 

Annie og Inge-Lis efterspørger i skrivende stund frivillig hjælp til diverse servicering af gæster i uge 34. 

Vandforbrug 

Pga. den tørre sommer, er der behov for massiv vanding. Greenkeeperne får ros af medlemmer og gæster 
for en anstændig og flot bane – trods tørken. 

Klubben har tilladelse til vandindvinding af 15.000 m3 vand pr. år. Forbruget har de seneste år svinget 
mellem 6.000 – 10.000 m3. 

I år når vi 15.000 m3 ved udløbet af indeværende uge. 

Inge-Lis har søgt Norddjurs Kommune om tilladelse til at overskride det tilladte. Det forventes at vi får 
tilladelsen. Indtil videre afventer vi svar fra kommunen 

Den massive vanding belaster økonomien. Det koster 1.100 kr pr døgn at vande teesteder og greens. 

Boldvasker til drivingrange 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at investere i en boldvasker til drivingrange. 
Onsdagsherrerne/Carsten Ingerslev Andersen har tilbudt at give et bidrag på 7.500 kr til indkøb af  
boldvaskeren. Bestyrelsen sender 1000 tak til Onsdagsherrerne. 

Minigraver 

Baneudvalget/greenkeeperne efterspørger en minigraver til forskellige arbejder på banen. Peter Mosdal vil 
redegøre nærmere herfor til næste møde. 

Næste møde: 

Ekstraordinær bestyrelsesmøde den 28.8.2018, kl. 18.00, hvor Christian Møller fra DGU deltager. 


