
 

REFERAT - BESTYRELSESMØDE Dato:  25/10-18  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent:  API/RL Deltagere: ILM,PM,UH, RL, OB, 
API, PK + KS 
 

Forplejning: Smørrebrød 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde d. 20.09-18 
Godkendt 
 

2. Opfølgning og status på iværksatte initiativer 
 
Bestyrelsens pris til Årets medlem – efter medlemmernes indstillinger. 
Fremover vil prisen blive benævnt ”Årets medlem” i stedet for ”Kammeratskabsprisen”. Prisen gives stadig et medlem, 
der løbende yder en særlig indsats til gavn for klubben, medlemmer og gæster. Derudover vil prisen og pokalen 
fremover blive suppleret med en ny tavle, der ophænges i klubhuset, hvor navnene på Årets medlem vil fremgå. 
Udvælgelsen af Årets medlem, foretages af et udvalg, bestående af 3 fra bestyrelsen, samt 2 fra udvalg.  
 
Status på ansøgninger til de ledige stillinger som træner / golfmanager 
Vi har modtaget 9 interessante ansøgninger, både som deltidsjob og blandet fuldtid.  
 
Proshoppen 
Der er lavet en aftale med Golffather om salg af diverse bolde, handsker i kommisionssalg. Der forventes ikke et 
anseeligt overskud herfra, men er ment som en service til medlemmerne. 
 
3. Opfølgning og status på væsentlige og besluttede dispositioner 
Bænke og affaldsspande på banen (OB) - Arbejdet påbegyndes i løbet af vintersæsonen.   
Flagstænger er bestilt – Mangler afhentning. 
Nyt lærred til projektor  (RL) - Er leveret og monteret i klubhuset.  
Nyt billede til stor bagvæg ( RL) - Forventes leveret på mandag.  
RL undersøger ekstra billeder til klubhuset.   
 
4. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf. 
Overskuddet ser stort ud – men skyldes, at nogen af de besluttede investeringer ligger og afventer igansættelse, og at 
en leasingydelse blev udsat flere måneder pga. manglende levering af maskinen. 
 
Budgettering af 2019 - afventer endelig færdiggørelse 
Likviditetsbudget  -  afventer 
 
5. Generalforsamling 29.11.2018 
Der udsendes en forhåndsorientering om generalforsamling, og tilmelding sker igennem golfbox. Der er udarbejdet en 
tids- og aktivitetsplan forud for generalforsamlingen. 

 
6. XL-golf  
inden sidste møde med XL-golfringen var det intentionen, at en 3 måneders vinterpause skulle gennemføres, hvilket 
også var diskuteret på de indledende møder, hvor alle klubber gav udtryk for at kunne imødekomme.  
Ved den endelige afgørelse blev der så skiftet standpunkt, så ingen af Norddjurs Golfklubs ønsker kunne gennemføres. 
Dette medførte slutteligt en udmeldelse af XL Golf samarbejdet. Der informeres yderligere herom, på medlemsmødet 
den 30. oktober.  
 
7. Medlemsmøde 
Dagsorden vil blive udsendt inden mødet.  



 

 
8. Orientering fra sekretariatet. 
Peter Klemmensen, deltagelse i fyraftensmøde om crowdfunding mv. 2.10.2018 

- PK: Hovedessenser – formål og muligheder for sponsering – når man henvende sig, skal det være seriøst og 
sponsoren skal føle, han får noget igen. Sponsorat kan være en gave – En god handel  (hvad får jeg ud af det) 
Modydelse eller større – et decideret samarbejde. Fonde kan søges – hvis man har en ansøgning til noget, så 
send evt håndværkertilbuddet med, så sponsor ved, hvad han giver til.  

 
9. Orientering fra udvalgene. 
Ændring af de nuværende pæle på banen iht. de nye golfregler 

- Der kommer nye retningslinier fra DGU, hvor bl.a vandhzarder o.lign. bliver til strafområder og alle de gule 
pæle bliver ombyttet med røde. Spilleforbudsområder får pæle der er blå med grøn top.  
Pælene bliver udskiftet i god tid. 

Nye golfregler og implementering af disse. 
- Der kommer undervisning, så snart de nye materialer bliver klar fra DGU. 

DGU forespørger om rettigheder til at poste opslag, kampagner m.m. på klubbens Facebookside – RL 
- Vi ønsker at kommunikationsudvalget altid har fuld kontrol over hvilke opslag, der er tilgængelige på vores 

sociale medier, men afventer detaljer omkring forespørgslen fra DGU.  
Juniorer – Udvalg og synlighed i klubben – Henvendelse fra juniorudvalget 

- PM tager kontakt til Juniorerne  
Baneudvalget – referat fra dette indeholdende deres problematikker – blev debatteret. 
OBS-skilt til 1. teested er under udarbejdelse – foranlediget af Baneserviceudvalget. 
Ny baneguide er på trapperne med banens nye tiltag, som laves hen imod sæsonstart   
 
10. Medlemshenvendelser 
Ingen, udover de allerede debatterede. 
 
11. Evt. 
Buggy nr. 4 skal til eftersyn. 
  
Ekstra:   
På mødet meddelte Kjeld at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, samt fra 
formandsposten og deltagelsen i sponsorudvalget.  
 
Peter Klemmensen har indvilget i at træde ind i stedet for Kjeld, og forsætter hermed som fuldgyldigt medlem af 
bestyrelsen i resten af Kjelds valgperiode og overtager formandsposten for sponsorudvalget.  
 
Næste møde 
Opfølgning på medlemmødet: 1. november kl. 18.  
Bestyrelsesmøde 22.nov. kl. 18 


