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REFERAT 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 22.01.19 

(Referat godkendt, ingen bemærkninger.) 
 

2. Auning Indoor Golfcenter (AIC) 
Der var rigtig mange deltagere, der viste stor interesse til Åbent hus arrangementet. I den 
forbindelse har bestyrelsen arbejdet med muligheder for at gøre AIC tilgængeligt for klubbens 
medlemmer. AIC er således blevet oprettet som en bookbar ressource i Golfbox. 
En af udfordringerne med at åbne op for AIC er bemanding (låse op samt betjene simulator). Som 
udgangspunkt arbejdes der på at holde åbent i tidsrummet 10-18 i weekenderne samt på mandage 
frem til 1. april. AIC skal bemandes med frivilligt personale til at tage vagterne – denne opgave løses 
primært af klubbens turneringsspillere. 
 

3. Online betaling af Turnerings-fee (Mobile pay) 
RL: Golfbox har en online betalingsløsning tilknyttet. Denne løsning er imidlertid meget dyr for 
klubben, hvorfor den er sat på stand-by indtil videre. Der undersøges løbende andre muligheder. 
 

4. Hjertegruppe – indsamling 
NDG har en gruppe på Hjertegruppens hjemmeside. Status er pt. at der er tilmeldt hhv. tre stk. på 
hjemmesiden og to stk. på Golfbox. Når klubben når 15 indsamlere er vi berettigede til en 
hjertestarter. Bestyrelsen henstiller medlemmerne til at man melder sig under fanerne. Meld jer 
som indsamlere og støt op om et godt projekt. 
 

5. Mobilepay i klubben 
NDG etablerer en mobilepayløsning (My Shop Mobile), som i første omgang skal bruges til at betale 
for leje af Golfsimulator. På sigt udvides løsningen til andre betalinger i klub-regi. 
 
 

Drøftelser 
1. Opfølgning på besluttede dispositioner  

PM: Boldvaskere på rangen. Selve opstillingen og etableringen er mere kompliceret end først 
antaget – både anlægs- og arbejdsmæssigt. Vores greenkeepere skal forestå etableringen, og de 
har bl.a. været hængt meget op i forhold til etablering af oplagsplads, banepleje samt arbejdet med 
etablering af nye bænke/skraldespande. 
MMS har erfaring fra tidligere med boldvaskere og arbejder videre med løsningsforslag og 
tidshorisont. 
 



 
2. Ansættelser 

a.  Greenkeeper 
PM: Der har været afholdt samtaler. Selve ansættelsen går ind i den afgørende fase i nærmeste 
fremtid. 
 

3. Projekt “Rekruttering” 
ILM: Michael Jürgensen (MJ) har været til møde med MMS og ILM. Der er indkaldt til indledende 
Kick-off møde via golfboksen. Der blev talt om rigtig mange forskellige tiltag. MJ talte bl.a. om de 
potentialer, der ligger i udnyttelsen af Golf-gavekort. 
 

4. Gennemgang af klubbens likviditet, økonomi, budget og regnskab 
a.  XL-opgørelse 
PM: XL-opgørelsen er lavet for 2018. Som forventet fik NDG klart den laveste pris pr. spillet runde i 
XL-ringen – sammenlignet med de andre klubber i ringen. 38% af alle spillede XL-runder i 2018 blev 
spillet på NDG. 
 
b.        Regnskabet 
Bestyrelsen har fortsat meget fokus på udviklingen i økonomien. Af ekstraordinære poster i 
regnskabet kan bl.a. nævnes, at tørken sidste sommer resulterede i ekstra ordinær vanding, samt 
frø til eftersåning og maskinleje, hvilket beløb sig til mere end 100.000 kr. Ca. 60.000 kr. af dette 
beløb rammer budgettet i indeværende år. 
 

5. Økonomiudvalg - opgaver/forventninger 
Det nedsatte økonomiudvalg har holdt første indledende møde, hvor kommende opgaver og 
forventninger har været drøftet.  
 

6. Oplagsplads 
Greenkeeperne har lavet en fantastisk flot oplagsplads. 
 

7. Diabetesprojekt - samarbejde med Diabetesforeningen 
ILM: Der er rettet henvendelse til lokale diabetes-foreninger samt Randers og Norddjurs Kommune. 
Der har været meget positive samtaler og NDG afventer yderligere svar fra foreninger samt 
kommuner. 
 

8. Golfhæftet - evt. +-tider 
MMS og ILM tager en yderligere dialog med Golfhæftet omkring +-tiderne. Bestyrelsen beslutter at 
arbejde videre med mulighederne. 
 

9. Auning Indoor Golf Center – samarbejde, muligheder og økonomi 
Se punk 2 under Beslutninger… 
 

10. Kontakt til nye medlemmer om mulige tilhørsforhold i klubben 
MMS tager fat i nye medlemmer og giver dem et velkomstforløb, der bl.a. inkluderer introduktion 
til de forskellige Klubber i klubben, som kan være relevante for den enkelte. Vi vil arbejde på at 
skabe den bedst tænkelige start for nye medlemmer, for derved at fastholde dem. 
 

11. Organisationsdiagram 
Nyt organisationsdiagram er udarbejdet og forefindes på hjemmesiden her. 
 

http://norddjursgolf.dk/klubhus/


 
12. Formandsmøde den 7.3. 

Klubbens udvalg orienteres bl.a. om nyheder, beslutninger, turneringskalender… 
 

Orientering 
 

1. Golfringen 
a. Golfringen-møde 
Pga. afbud på den planlagte dato 16.3. geninviteres til møde d. 31.3. eller d. 13.4. 
 

2. Hjertestarter 
Se punkt 4 under Beslutninger… 
 

3. Stillingsopslag for weekendarbejdere 
Stillingerne er opslået på hjemmeside og FB d. 16. februar. 
 

4. 1. Orientering fra udvalgene 
 

- Bane 
PM – der er etableret en oplagsplads. Arbejdet med skraldespande/bænke er gået i 
gang. 
 

- Baneservice 
Intet nyt  
 

- Begyndere 
MMS. Det arbejdes på et begynderforløb. 
Torsdag d. 22.2 afholdes første møde i begynderudvalget. 
 

- Elite  
Eliten træner torsdag aften i AIC. Bemandingsplan er iværksat. 
 

- IT  
Intet nyt 
 

- Junior 
Der afholdes møde onsdag d. 20.2 
 

- Klubhus  
Intet nyt 
 

- Kommunikation 
Intet nyt 
 

- Regel- og hcp 
Opdateret liste med udvalgsmedlemmer kommer på hjemmesiden ASAP. 
 

- Sponsor 
Udvalget arbejder fortsat på nye sponsorer. Der er sendt regninger ud til sponsorerne. 



 
Sponsormatch afholdes d. 10.5. 
 

- Turnering 
Intet nyt 

 
Eventuelt 
Ingen punkter… 
 
Næste møde 
Mandag d. 18. marts 2019, kl. 18.00. 
 


