
 
REFETAT BESTYRELSESMØDE Dato 26.06.19  

Tidspunkt:  20.30  
Lokale: Lyngbygaard  

Ordstyrer:  
Inge-Lis 
 

Referent:  
JS 

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

 

 
DAGSORDEN 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 21.05.19 

Godkendt 
 
 

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

Vi er pt. lidt efter vores budget grundet et mix af naturlig afgang samt flytning af medlemmer. Det 
er desværre en generel tendens blandt hovedparten af landets golfklubber. Vi har dog et plus i 
indtægter, dog er medlemsmankoen ikke helt udlignet. Budgettet monitoreres løbende og 
økonomien ser stadig fornuftig ud. 
 
 

2. Sommergreenfee  
De seneste år har vi haft ½-greenfee i juli måned. Dette tiltag giver dog ingen mening i år pga. vores 
deltagelse i ”Djursland rundt”, hvor greenfeeen netop er sat til halv pris. Enkeltgreenfee i juli i år 
bliver 150,- kr. i hverdage og 250,- kr. i weekenden, således det selvfølgelig kan betale sig at købe 
”Djursland rundt”. 
Obs: Tilbuddet gælder ikke fleksmedlemmer 
 
 

3. Træning generelt 
Henrik Jacobsen har oprettet to efterskolehold med ca. 8 på hvert hold – holdene træner lørdag 
eftermiddag. 
 
 

Orientering 
4. Personale 

ILM og MMS har haft en god MU-samtale med Lone. Der er blevet lavet konkrete handlingsplaner 
og årshjul, der skal være med til at lette Lones arbejdsdag. 
 
 

5. Rekrutteringsprojekt i samarbejde med DGU/Michael Jürgensen – møde d. 4.6.2019 
Vi bliver en del af gratis-delen af ”golfspilleren i centrum”, så vi bl.a. kan få visse oplysninger om 
vore evner til og resultater af modtagelse og uddannelse af nye medlemmer 



 
Herudover nedsætter NDG et permanent rekrutteringsudvalg. I første omgang spørges deltagerne i 
rekrutteringsprojektet. Senere må bestyrelsen tage stilling til en formand for udvalget. 
 

6. Djursland rundt 
Der laves en flot folder, indeholdende greenfee-billetter til fire golfklubber: Norddjurs Golfklub, 
Grenaa Golfklub, Ebeltoft Golf Club og Kalø Golf Club. Folderen sælges hos de enkelte golfklubber 
samt hos udvalgte partnere på Djursland. 
 

7. Golfringen 
Vi har d.d. 194 medlemmer af golfringen  (XL =144). Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra 
både gæster og egne medlemmer i forhold til ordningen. Vi er pt. den klub, hvor der spilles flest 
runder. 
 

8. Boldvasker 
MMS afsøger stadig muligheder. Prisniveauet kommer op i nabolaget af 40.000-45.000 kr. for 
boldvasker samt en tilsvarende udgift for etablering af vand. 
 

9. Uge 34 udvalget 
Der holdes brainstormingsmøder på fredag d. 28.6 og mandag d. 1.7. RL undersøgermuligheder for 
annonce til sociale medier, hjemmeside og Golfavisen. 
 

10. Klubblyanter 
Der er indkøbt 1000 små blyanter med påtryk ”Norddjurs Golfklub” - de er til salg for 5,- kr. i 
shoppen. Blyanterne kan også bruges til åbent hus dage mm. 
 
 

Orientering fra udvalgene 
11. Sponsorudvalget 

MMS vender tilbage med et foreløbigt udkast med en fortælling om NDG til sponsorudvalget. 
Udkastes skal danne grundlaget for en salgsbrochure. 

 
12. Klubhus  

OB undersøger muligheder for en ny ”tavle” til væggen ved pejsen, beregnet til ”Årets Medlem”. 
 
13. Turnering 

Carlsberg turneringen som skulle have været afslutning inde sommerferien er udsat til efter 
sommerferien. 

 
14. Næste møde 

15. august kl. 18.00  


