
 
BESTYRELSESMØDE – MEDLEMSMØDE 
REFERAT 

Dato 23.04.19  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: Klubben  

Ordstyrer:  
Inge-Lis 
 

Referent:  
JS 

Deltagere: 
ILM, PM, RL, OB, API, JS 
 

Afbud: 
PK, HS 

 

DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 18.03.19 

 
2. Golfsamarbejde Djursland 

Der har været drøftet forskellige muligheder for et golfsamarbejde på Djursland, men foreløbig er 
der ikke taget endelige beslutninger. NDG har meldt sig som bannerførere for projektet – og 
kontakter de øvrige golfbaner på Djursland med nogle forslag. Samarbejdet foregår i juli måned. 
 

3. Planlægning af uge 34 
Back-Tee mobilshop er i NDG i hele uge 34. Der nedsættes et udvalg, som vil arbejde med 
specifikke tiltag i løbet af ugen. Målet er at tiltrække så mange gæster som muligt – dels for at 
opleve banen og dels for at købe tøj i mobilshoppen. Meget attraktive priser. 
 

4. Klub 37 - deltagere og turneringsbetingelser 
Klubben er primært for spillere med hcp 36+. Der er plads til 36 spillere  – ved færre åbnes der op 
for spillere ned til hcp 30 – (efter først til mølle princippet). 
 

5. Dame Sportshold (elite) - “boblehold” i 2019 
Der oprettes et ”boblehold” med henblik på at præsentere et sportshold i 2020. Der bliver opstillet 
en række kriterier for at deltage på holdet samt en times ugentlig træning. 
 
 

Drøftelser 
1. Gennemgang af klubbens økonomi, likviditet, budget og regnskab - herunder vandværk 

Dyk-pumpen er i stykker, men der er bestilt reservedele (fra Holland). Reparationer påbegyndes d. 
25.-26./4. Det vil medføre, at der skal lukkes for vandet i klubhuset. Varigheden af lukningen 
kendes pt. ikke. Når reparationen er udført, vil vandingsanlægget blive testet - det vil medføre 
aktive sprinklere på banen i dagtimerne. Dette udløser uforudsete ekstraomkostninger på årets 
resultat. 
Klubbens økonomi ser fornuftig ud.  
 

2. Medlemsmøde 
Pt. er der tilmeldt 24 deltagere. Bestyrelsen har vedtaget, at der minimum skal være tilmeldt ca. 50 
deltagere, ellers bliver medlemsmødet aflyst. 
 
 

3. Sponsorturneringen 
Turneringen afholdes d. 10. maj. Sekretariatet har sendt invitationer ud til sponsorerne. På dagen 



 
vil banen være blokeret frem til kl. 13. 
 
 

4. Evaluering af arbejdsdagene 
Der var flot fremmøde af klubbens medlemmer, god stemning og masser af arbejdsiver på dagen. 
Bestyrelsen vil gerne takke alle for indsatsen. 
 
 
 

Orientering 
 

1. Personale 
MMS fastansættes pr. 1. maj. Kristina Danielsen er ansat som weekendarbejder. 
 

2. Mobilpay-løsningen 
Løsningen bruges i første omgang til betaling for træning. 
 

3. Status på rekrutteringsprojektet, herunder markedsføring af Åbent Hus 
MMS arbejder i juniorprojektgruppen i DGU’s rekrutteringsprojekt. Derudover arbejdes der med 
firma- og netværksrekrutteringen. 
Der annonceres i avisen i forbindelse med Åbent Hus arrangementet. Ligeledes eksponeres 
arrangementet på skærmen i Brugsen og Allingåbro Hallen. Golfens Dag og Åbent Hus er også 
annonceret på Facebook som en (sponsoreret) begivenhed og den er p.t set af 3.400 personer i 
målgruppen indenfor nærområdet. Der er positiv respons fra et mindre antal personer, som 
allerede nu har tilkendegivet interesse for begivenheden. 

 
4. Orientering fra Møde i Golfringen 16.4. 

API, ILM og MMS deltog i et godt møde i Golfringen samarbejdet. Golfringens regelsæt blev drøftet 
– og der er indstillet flere forslag fra NDG’s side. Juniorordningen med 3 gratis juniorer sammen 
med en voksen er ikke gældende i Golfringen, hvis den voksne er et Golfringmedlem. Den voksne 
skal i givet fald være ”fuldt betalende” greenfeegæst. Der vil løbende blive orienteres om 
justeringer i regelsæt m.m.  
 

5. Nyt Serviceudvalg nedsat 
Serviceudvalget er nedsat og har afholdt deres første møde. Lars Næsby er formand for udvalget.  
Se øvrige medlemmer af Serviceudvalget her 
  

6. Orientering fra udvalgene 
- Bane 

PM har orienteret om vandproblematikkerne. Greenkeeper teamet er blevet rigtigt godt. 
Niels er en god, faglig sparringspartner for Stig. Der er indkøbt ny kompresser til det 
”gamle” bagrum. 
Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig ”Golfsporet” – det er god og vigtig viden til 
vores greenkeepere. 
 

- Begyndere 
Golfens dag d. 28.4 og 12.5. 
 

http://norddjursgolf.dk/udvalg/serviceudvalg/


 
- Junior 

Der afholdes JDT – 1. afdeling på NDG’s bane.  
Junioropstarten har været en succes. Flot fremmøde og stort engagement. 
U25B spiller første turneringskamp tirsdag. 30.4. 
 

- Klubhus  
OB har talt med Hans Larsen. De nye skraldespande ankommer i indeværende uge. 
 

- Turnering.  
Næste klubturnering er Forårsturneringen den 11 maj og der er åben for tilmelding nu.  
 

Eventuelt 
Hjertestarter. Det har været vanskeligt at skaffe nok indsamlere, men målet er heldigvis nået. Der skal lyde 
en rigtig stor tak til dem, der har tilmeldt sig. Hjertestarteren er snart i hus. 

 
Næste møde 
21. maj 2019, kl. 18.00 


