
 

BESTYRELSESMØDE Dato 18.03.19  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Inge-Lis 
 

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

Afbud: 
HS,JS 

REFERAT 
 
Dagsorden 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde 18.02.19 
Referatet godkendt 
 

2. Gennemgang af klubbens likviditet, økonomi, budget og regnskab 
Blev gennemgået. Positivt at vi allerede nu har 180 medlemmer der har tilsluttet sig Golfringen. 
 

3. Golftræning 2019 
For at aflaste Mads Malmmose Sørensen her i opstarten, blev det besluttet at vi igen i år i et 
nødvendigt omfang, benytter Henrik Jacobsen som hjælpetræner til b.la de ”efterskole” forløb, 
som han sidste år havde så stor succes med. Tilbagemeldingerne fra deltagerne til Henriks 
undervisning, har været yderst positive.  
Mads vil tage sig af alle øvrige, nye, samt fremtidige medlemmer og hans omfattende 
produktprogram med træningsmuligheder, er klar på trænermodulet på Golfbox (lektioner og 
kurser) og kan desuden ses i en overskuelig udgave på hjemmesiden. 
Der er rig lejlighed for at få hilst på Mads, idet han i perioden fra 20. marts og i hele april, gerne vil 
introducere sig for jer. Det gør han ved at tilbyde en ”Intro-parlektion” for 2 personer til en pris på 
blot 50 kr. 
 

4. Fremtidig medlemsmøde 
Mulighederne omkring dato for næste medlemsmøde blev drøftet og med ønsket om et tidspunkt 
hurtigst muligt, blev tirsdag den 30. april kl. 19.00 valgt.  
 

5. Ansættelser, weekendmedarbejdere 2019 
Bestyrelsen takker for interessen til de mange ansøgere og kan hermed byde velkommen til de nye 
weekendmedarbejdere, pr. 1 april:  
Birthe Støttrup fra Auning og Simon Karnøe fra Allingåbro.   
Lisbeth Madsen, ansat i 2018 fortsætter i 2019. 

 
6. Arbejdsdag på banen  

Lørdag den 30. marts er dagen hvor alle medlemmer kan få indflydelse i klubben. Vi har brug for 
hjælp til at gøre banen klar efter vinteren og sidste frist for tilmelding på Golfbox er den 28. marts.  
Se mere på denne side 
 

7. Evaluering af formandsmødet 
Bestyrelsen takker for et rigtig godt og konstruktiv møde, som forløb i en positivt stemning med 
engagerede deltagere fra udvalg og klub-i-klubber. Referat herfra er undervejs. 
 

8. Kommende møde i Golfringen 
På mødet som foregår i vores lokaler den 16. april kl. 18.00 vil bestyrelsen b.la gerne drøfte 
betingelserne for medlemmer der flytter mellem klubberne. Forud for mødet er repræsentanter fra 
Golfringens forskellige klubber, inviteret til en 18 hullers golfrunde kl. 14 alternativt en 9 hullers 
runde kl. 16.00 

http://norddjursgolf.dk/pga-pro-golftraener/golftraening-kursus-lektioner/
http://norddjursgolf.dk/arbejdsdag-paa-banen-den-30-marts-2019/


 

  
 

Orientering fra udvalgene 
 
Baneudvalg 
Udvalget har gennem en årrække haft udfordring med vandingsanlægget på banen.  
Der er b.la ingen skitser eller tegning over hvor vandledninger er placeret, hvilket kan resultere i at 
disse perforeres når der dybdeprikles på greens. Baneudvalget har haft kontakt med AURA omkring en 
opmåling/kortlægning heraf og vil indhente oplysninger om økonomien. 
 
Eliteudvalg 
Krav og forventninger til Elite-/sportshold drøftet.  
PM og Mads opdaterer og præciserer krav og forventninger til truppen af elite/turneringsspillere på 
hjemmesiden efter resultatet af bestyrelsens drøftelser.. 
 
Klubhusudvalg 
I samråd med udvalget, er det besluttet, at fremover skal opgaven med indsamling af bolde på driving 
range, varetages af nye kræfter. 
Et nyt ”Serviceudvalg” bestående af en formand og en række frivillige, er derfor under opsejling.  
Der vil hurtigst muligt komme nærmere information. 
 
 
Eventuelt 
Intet 
 
Næste møde 
Tirsdag d. 23. april kl. 18.00 


