
 
REFETAT BESTYRELSESMØDE Dato 21.05.19  

Tidspunkt:  18.00  
Lokale: Klubben  

Ordstyrer:  
Inge-Lis 
 

Referent:  
JS 

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

Afbud: 
HS 

 
DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 23.04.19 

Godkendt og underskrevet 
 
 

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

Reparationen af den defekte dykpumpe i vandværket kostede knap 76.000,- kr. 
Vandingsanlægget er i forbindelse med reparationen blevet gennemgået og konklusionen er at 
anlægget trænger til en renovering. Dette betyder at vi må forvente yderligere udgifter til 
renovering og evt. kapacitetsudvidelser af anlægget. 
Klubbens økonomi holder sig overordnet set indenfor budgettet, men de uforudsete udgifter til 
reparationer af vandingsanlægget belaster selvfølgelig både klubbens likviditet og resultat. Vi 
holder selvfølgelig nøje øje med udviklingen. 
 
 

2. Evaluering af medlemsmødet 30.4.2019, herunder kommunikation fra mødet  
Der blev afholdt et rigtigt godt medlemsmøde med 55 fremmødte. Stemningen og tonen var god og 
der kom flere gode idéer og konstruktive forslag på bordet. Bestyrelsen arbejder videre med 
idépuljen. Medlemsmøderne afholdes med det formål, at man som medlem kan møde op og få 
svar på spørgsmål om bane, træning, strategi, stille forslag m.m. Der føres kun internt referat af 
medlemsmødet. 
 
 

3. Evaluering af sponsorturneringen 
Sponsormatchen blev afviklet i fremragende golfvejr. Der var 35 sponsorer tilmeldt matchen med 
gode præmier og højt humør både under og efter matchen. 
 
 

4. Lukning af banen ved turneringer mv. 
Ved reservation til turneringer reserveres banen fra turnerings start til turnerings slut. Der vil 
komme advarsler på golfboks, så man orienteres om hvornår banen ikke er spilbar på 
turneringsdagen. 
 
 
 



 
5. Træning generelt 

Pr. dags dato er der afviklet 194 lektioner siden 20. marts – alt i alt 261 medlemmer eller ca. 1/3 af 
klubbens registrerede medlemmer. 
 

6. Dameholdet 
Det har, på nuværende tidspunkt, ikke været muligt at finde den ønskede tilslutning til et dame 
turneringshold. MMS arbejder videre med idéen og muligheder løbende. 
 

Orientering 
7. Status på nye medlemmer 2019 

Vi har fået 27 nye begyndermedlemmer til klubben. Tag godt imod dem. 
 

8. Djursland rundt 
ILM har kontaktet klubberne på Djursland vedr. sommersamarbejde. Der afventes stadig svar fra 
flere af klubberne. 
 

9. Hjælpetræner 
Behovet evalueres løbende og Henriks niveau justeres i forhold til dette behov. ILM og MMS har 
møde med Henrik 22. maj. 
 

10. Ny weekendmedarbejder (Mia Søby) 
Mia Søby er ansat som ny weekendmedarbejder fra 30.4.  
 

Orientering fra udvalgene 
11. Bane 

Sidste års bestræbelser på at efterså fairways, blev desværre ikke som ønsket. Tørkeperioden blev 
væsentligt længere end forventet i løbet af sidste sommer og ligeledes har der været en længere 
tørkeperiode i indeværende forår. Som følge deraf spirede kun en brøkdel af de nedlagte frø. 
Greenkeeperstaben arbejder konstant på løsninger for at bedre situationen på fairways – der 
orienteres løbende på vores hjemmeside.  
Der vertikalskæres på udvalgte fairways og eftersås i det omfang det er muligt. Ligeledes prikkes 
der på udvalgte fairways. Greenkeeperstaben prioriterer – som udgangspunkt - greens og 
teesteder. 
 

12. Serviceudvalg 
Serviceudvalget er kommet rigtigt godt i gang. 
 

13. Elite  
Klubbens herrehold er kommet flyvende fra start med to udebane sejre over hhv. Skanderborg og 
Kalø. Specielt kampen mod Skanderborg viste god kampgejst og vilje, da fem af matcherne gik helt 
til hul 18, hvor Norddjurs vandt de fire. 
 
 
 
 



 
14. Junior 

Lege-konceptet har vist sig at være rigtig godt og tiltrækker flere og flere juniorer. Sidste onsdag var 
der 19 unge mennesker, der var motiverede for leg, golf og hygge.  

 
15. Klubhus  

Danny arbejder i øjeblikket som praktikant og maler p.t. skuret på Driving Range. Han er her som 
udgangspunkt tirsdag og torsdag.  
De nye skraldespande er indrettet med hhv. plads til skraldespand og til dåser/flasker. Husk der skal 
affaldssorteres. Kig venligst på beskrivelserne på indersiden af låget, hvor man kan se, hvilke 
spande der er til dåser/flasker og hvilke der er til andet affald. Det sparer meget tid, hvis 
greenkeeperne ikke skal affaldssortere efterfølgende. 

 
16. Turnering 

Der blev afviklet en fabelagtig forårsturnering med 79 deltagere. Næste match er en par-turnering, 
hvor der stadig er pladser. 

 
17. Eventuelt 

Der kommer en montør fra Hjerteforeningen d. 4. juni. Han monterer hjertestarteren udvendigt på 
bygningen ved skiltet med Golfringen.  
Der afholdes hjertestarterkursus d. 6. juni, kl. 19.30. Tilmelding via golfboks. Kurset er begrænset til 
15 deltageren. 

 
18. Næste møde 

18. juni kl. 18  
 


