
 
REFERAT BESTYRELSESMØDE Dato 22.01.19  

Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer:  
Inge-Lis 
 

Referent:  JS Deltagere: 
ILM, PM, RL, OB, API, JS, PK, 
MMS, HS 
 

 

 

DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 17.12.18 

Referat godkendt, ingen bemærkninger. 
 

2. Præsentation af Mads Malmmose Sørensen 
Mads deltog i bestyrelsesmødet, hvor han præsenterede sig for bestyrelsen. 
Der kan læses en præsentation af Mads her: 
http://norddjursgolf.dk/pga-pro-golftraener 
 

3. Rekruttering 
ILM er blevet kontaktet af Michael Jürgensen, udviklingskonsulent i DGU, der tilbyder NDG at være 
med i et projekt om rekruttering og hvor DGU stiller mindst 60 konsulenttimer til rådighed for os. 
Der skal laves en kontrakt om forløbet. Iflg. kontrakten skal vi forpligte os til at ville ofre et 
øremærket beløb på projektet. Beløbet skal bl.a. bruges til markedsføring. 

 
Bestyrelsen har besluttet at gå videre med dialogen med DGU, for at få konkrete retningslinjer på 
plads. 
 

4. Alarm-beredskab 
Bo træder ud af beredskabslisten, og erstattes af PK 
 

5. Kontingentkategorier 
I nærmeste fremtid overgår nogle af vore ungseniorer til senior. Bestyrelsen har vedtaget følgende 
regler vedr. kontingentbetalingen. Hvis man har været medlem af NDG i sammenlagt 4 år som 
ungsenior (fra 19 til 25 år) – og betalt fuldtidskontingent (8 x ½ års kontingent), så træder 
loyalitetsrabatten i kraft ved overgang til senior. Ved kortere medlemskaber (<4 år), betales 
forhøjet kontingent, svarende til +25% pr. år man ikke har optjent ’loyalitet’.  
Regneeksempel: Medlem i 1 år: Der skal betales forhøjet kontingent i 3 år, medlem i 2 år: Der skal 
betales forhøjet kontingent i 2 år, osv. 
Derudover gælder følgende iflg. DGU’s retningslinjer fra NDG-vedtægterne: 
For studerende kræves det, at de årligt kan fremvise gyldigt studiekort eller gyldig 
uddannelsesaftale og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse. 
 
 
 
 

http://norddjursgolf.dk/pga-pro-golftraener


 
6. Golfhæftet 

ILM har undersøgt betingelser for deltagelse i Golfhæftet: 
 
Det er gratis for klubben at være med i ordningen. 
 
Golfhæftet kan købes i golfklubben, hvorved golfklubben tjener beskedent. Vi opfordrer derfor 
vores medlemmer til at købe Golfhæftet gennem klubben. 
 
Greenfee prisen med Golfhæftet er altid ½ greenfee  
Derudover har bestyrelsen besluttet, at vedtage følgende tre restriktioner for spil på vores bane i 
år. 
- Golfhæftet kan ikke benyttes af flexmedlemmer 
- Golfhæftet kan benyttes alle ugens dage 
- Golfhæftet kan benyttes hele året 
 
Ejere af golfhæftet kan spille banerne én gang pr år. Med Golfhæftet PLUS kan der spilles flere 
gange til halv greenfee på udvalgte baner og tider. NDG er i øjeblikket ikke med i Golfhæftet PLUS 
ordningen. 
 
Golfhæftet kan bestilles her: http://norddjursgolf.dk/klubhus/bestil-golfhaeftet/ 
Bemærk: Man skal have DGU-kort for at kunne købe Golfhæftet i DK. 
 
ILM kontakter Golfhæftet for tilmelding til ordningen. 
 

7. Ansættelse af greenkeeper 
Bestyrelsen har besluttet, at stillingen slåes op på relevante kanaler. 

 
8. Henvendelse fra medlemmer 

NDG har modtaget en henvendelse vedr. afholdelse af en velgørenhedsturnering, hvor overskuddet 
går til forskningen i Sklerose.  
  
Der forespørges på lørdag d. 1. juni med start kl. 08:00. Ca. 36 deltagere. 
Alle skal betale et beløb for, at deltage, hvor hele overskuddet går til forskningen i Sklerose. 
  
Vi laver et konkret tilbud omkring henvendelsen.  
 

9. Stillingtagen til tilbud vedr. skraldespande/bænke 
Bestyrelsen har besluttet, at der indkøbes en kombiløsning bestående af en lukket skraldespand 
(galvaniseret stål) til flasker og affald samt en påmonteret bænk i Mahogni. Bænkene placeres på 
strategiske steder på banen. PM og OB laver plan for opsætning. 
 

10. Henvendelse fra Tirsdagsdamerne 
Tirsdagsdamerne har fået et nyt koncept, hvilket betyder de får lov til at blokere banen ½-time 
tirsdag formiddag. Blokering af eftermiddagstiderne gøres tilsvarende mindre. 
 

http://norddjursgolf.dk/klubhus/bestil-golfhaeftet/


 
11. Vinter Greenfee 

Vi tilbyd vinter-greenfee til kr. 150,- for 18 huller frem til 28. februar. 
 

Drøftelser 
1. Opfølgning på besluttede dispositioner  

Ingen bemærkninger 
 

2. Gennemgang af klubbens likviditet, økonomi, budget og regnskab 
(Bilag sendt til bestyrelsesmedlemmer i separat mail) 
ILM har korresponderet med Gitte Dahlerup, Djurslands Bank og Peter Due, Sparekassen Djursland vedr. 
årets investeringer m.v.. Aftalen fortsætter uændret i 2019. Økonomiudvalget mødes primo februar. 
Økonomiudvalget består af: Peter Mosdal, Ole Jensen, Stig Helenius, Mads Malmmose Sørensen. (Lone Rytter 
og Inge-Lis deltager efter behov). 
 
PM: Der vil blive foretaget nogle regnskabstekniske tiltag, således det bliver mere overskueligt for LR at 
kontere udgifterne korrekt i henhold til kontoplanen. På sigt vil det give en større gennemskuelighed i 
regnskabet. 
 

3. Medlemshenvendelser 
Se drøftelserne under ’beslutninger’ 
 

4. Auning Indoor Golf Center – samarbejde, muligheder og økonomi 
Lokalerne ligger i den gamle Kartoffelmelsfabrik i Auning. Meget professionelt setup. Der er putteareal, 
chipping-areal, udslagsmåtter, golfsimulator, og opholdsrum. PM og JS har taget en indledende snak omkring 
økonomi, åbent hus arrangement, samt booking af tider. Bestyrelsen arbejder videre med muligheder. 
 

Orientering 
1. Manager/Pro 

Vores nye golfmanager Mads Malmmose Sørensen (MMS) deltager i bestyrelsesmødet for at præsentere sig 
for bestyrelsen og fortælle om sine tanker ift. forestående udfordringer. 
 
MMS deltog 17.1. i et kursus i GLS-A-regi (arbejdsgiverforening) om arbejdsret, lovgivning og lederrollen. 
 
MMS kan fremadrettet kontaktes på tlf.: 21 56 13 19. 

 
Nogen af MMS’s første opgaver bliver: 
- Begynderkoncept/rekruttering/samarbejde med DGU om rekruttering og golf og diabetes 
- De sponsorkontrakter, som ILM laver 
- Ansættelse af weekendmedarbejdere 
- Tilrettelæggelse af formandsmøde 
 

2. Golfringen 
Udlevering af bagmærker og info-flyer til Golfringen-medlemmer sker fra sekretariatet. 
Bestyrelsesmedlemmer kan udlevere udenfor kontortid. Der skal afkrydses på navneliste, der ligger i en 
”tilbudsmappe” på hjørnet af LR’s bord. 
26.1. Jens – kl. 10-12 
27.1. Ole – kl. 10-12 
2.2. Annie – kl. 10-12 
3.2. Mads – kl. 10-12 
 
 
 



 
- NDG er værter for et Golfringen-møde d. i marts måned. ILM sender forslag af sted til Jesper Knapp 

 
- Der er pr. 16.1.2019 tilmeldt 123 NDG-medlemmer til Golfringen 
 
- Golfringen-medlemmer skal bekræfte i Golfbox-modulet på Proboxen. Ikonerne på Proboxen er ændret i 
forhold hertil. Det er vigtigt, at tiderne bekræftes, da NDG får afregning ift. bekræftede tider. 
 
- Det er ikke muligt for udefrakommende Golfring-medlemmer, at deltage i klubturneringer og klub-i-klubben 
arrangementer. Klub-i-klubben arrangementer er udelukkende for registrerede medlemmer af NDG. 
 
Man er naturligvis velkommen, hvis man deltager som greenfeespiller mod betaling af alm. greefee. 
 

3. Regeludvalget 
Ole Junker er tilmeldt dommerkursus. Vi skal prøve at finde interesserede, der vil indgå i regelarbejdet. Der 
har været 180 deltagere til regelaftenerne. Der arbejdes på endnu en regelaften i februar. 
 

4. Hjertestarter 
ILM er blevet kontaktet af Lomax, som servicerer hjertestarteren. Der er blevet tilbudt en ny hjertestarter til 
kr. 9.000,- + moms.  
JS undersøger muligheden for ny hjertestarter f.eks. gennem Trygfonden 
 

5. Bridgeklub 
Den tilbudte bridgeklub bliver ikke til noget pga. for ringe tilmelding 
 

6. Der er kommet ny kaffemaskine – den vægmonteres i køkkenet. AP og ILM tager endelig beslutning i forhold 
til placering og tilslutning. 
 

7. 1. Orientering fra udvalgene 
- Bane 

PM og Stig Helenius (SH) har været på informationsmøde med DGU i Mollerup omkring nye regler 
omkring sprøjtemidler. Der er ligeledes kommet nye regler omkring vaskepladser og 
sprøjteudstyr. SH får implementeret de nye arbejdsgange blandt banepersonalet. 
Der skal i 2019 kigges på NDG’s vandingsanlæg og specielt vandur. 
Der kigges på arbejdsforhold i forbindelse med greenkeeperstabens arbejde med maskinerne. 
Generelt skal diverse forhold i maskinhuset gennemgås. 
PM orienterede om ’Golfsporet’ – en app, der kan bruges konstruktivt i greenkeeperarbejdet. Den 
introduceres til medlemmerne, når hul 3 og 9 er fuldt spilbare igen. 
 

- Baneervice 
Intet nyt. 
 

- Begyndere 
Der holdes møde primo februar. 
 

- Elite  
Opstartmøde mandag d. 28.1. Træning flyttes til torsdag. PM foreslår, at man forsøger at 
indlemme ung-seniorer i elitetruppen. 
 

- IT  
Ingenting. 
 
 

- Junior 
Der holdes møde primo februar. 
 



 
- Klubhus  

Ingen nyheder. 
 

- Kommunikation 
FB-annoncering – gennemgang af data 
Der er lavet FB-kampagne med et foreløbigt reach på 9500 personer. Det har resulteret i 35 
direkte hits på hjemmesiden. Der er stadigvæk penge tilbage i annonceringen, så reach forventes 
at blive godt 2500 større… 
 

- Regel- og hcp 
Se punkt 3 under Orientering. 
 

- Sponsor 
Der er møde i sponsorudvalget d. 29. januar. 
 

- Turnering 
AP. Turneringskalenderen er ved at være helt på plads. Per Villadsen er trådt ind i udvalget. Der 
bliver undervisning i golfbox for tirsdagsdamerne. Åbningsturnering bliver 7. april. 

 
Eventuelt 
Formandsmøde d. 7. marts i NDG. Alle formænd for udvalg og klub-i-klubberne indkaldes. 
 
Næste møde 
Mandag d. 18. februar kl. 18. 


