
 

BESTYRELSESMØDE Dato:  mandag d. 27/08-18  
Tidspunkt:  18.30  
Lokale: NDG  

Ordstyrer:  
ILM 

Referent:   
API 

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

 

 

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE i forbindelse med besøg af Chr. Møller fra DGU 
Christian afholdt et Powerpoint foredrag vedr. tendenser for trænere, golfmanagere og forretningsfører i 
golfklubberne. Trænermuligheder i Norddjurs Golfklub evt. kombineret med en golfmanager/forretningsfører blev 
drøftet. 
Hvad har klubben brug for…, Hvad er tendenserne… hvad er mulighederne. DGU har foretaget en del generelle 
undersøgelser bl.a. via ”golfspilleren i centrum” om hvad er det nu tidens golfmedlemmer ønsker og søger. Hvordan 
bliver golftrænere uddannet i dag og hvor mange har en overbygning, der svarer til at kunne bestride det 
administrative.  
Når bestyrelsen er færdige med at lave stillingsbeskrivelse og -opslag har både DGU og PGA  stillet sine kompetencer 
til hjælp, så vi søger og forhåbentlig får ansøgninger fra de personer, der passer ind i en klub som vores, samt mindst 
lige så vigtigt, at økonomien kan hænge sammen.  
 
Regnskab: 
Afventer til næste ordinære bestyrelsesmøde. 
 
Uge 34 
Det har været en succes-uge med mange greenfeegæster, trods den lidt sene ide til at kombinere en festuge samtidig 
med, at vi havde BackTee containeren stillet op. Det gav en tilfredstillende succesrate med annoncering bl.a. gennem 
Facebook.  
Vi arbejder på, om en lignende uge skal tages op igen i 2019, hvor vi så kan planlægge i god tid. 
 
Vand: 
Som nævnt i tidligere referat havde vi forbrugt vandet op til den grænse, som vi havde tilladelse til allerede i 
begyndelsen af august, hvor tørken stadig var truende. Kommunen har herefter givet tilladelse til at vi må anvendes 
yderligere 7000 m3 vand.  
 
Orientering: 
Anthony Bjerregaard fra Grenå golfklub arbejder sammen med VID-gymnasium i Grenå om en golflinie. Vi bliver 
inviteret til at deltage i projektet. 
Tillige arbejdes der på en ”Djursland-golf-rundt-billet” i samarbejde med Stena Line, hvor vi også er inviteret til at 
deltage. 
 
Vedtægter: 
Træner Henrik Jacobsen reviderer og ny-skriver vores vedtægter til generalforsamlingen. Han har den juridiske 
kompetence.  
 
Pokaler i klubben: 
Mange vil gerne oprette personlige pokaler - uddele og opstille dem i klubben. Bestyrelsen har besluttet, at det 
fremtidig er klubbens pokaler, der skal udleveres i forbindelse med div. turneringer eller andre påskønnelser. 
 
Info fra Klubhusudvalget: 
Klubhusudvalget v/Ole Bulebanker har foranlediget  at klubhus, pavillon og lynhytter er malet. Greenkeeper-hal renset 
udvendig. Bagrum 1 er malet. Begynderrum er renoveret. Div. reparationer er udført. Fremtilling af sikkerhedsnet til 
boldopsamlerbil er udført. 



 

Kommende arbejder bliver, at muren på greenkeeperhuset skal renoveres. Der er tillige sat gang i et specialstativ til 
ophængning af et Omega ur ved klubhuset / puttegreen. Sponsor er ukendt, men forbindelsen og tilvejebringningen 
er udført af af Ole og Ellen-Margrethe.  

Næste møde: torsdag d. 20. sept. Kl. 18.00 

 


