
 
REFERAT BESTYRELSESMØDE 
 

Dato 21.11.19  
Tidspunkt:  17.30  
Lokale: Klubhuset NDG  

Ordstyrer:  
ILM 
 

Referent:  
JS 

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

Afbud: 
HS 

 
REFERAT 
 
Beslutninger 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra:  
a. Bestyrelsesmøde 17.10.19 

Godkendt 
 

2. Frivillighed - medlemsmøde, samarbejde med DGU 
ILM har talt med Michael fra DGU vedr. facilitering af et medlemsmøde med afsæt i begrebet 
frivillighed – og nødvendigheden af at have frivillighed i klubben. Michael deltager i et af de 
kommende bestyrelsesmøder for at kortlægge behov i NDG.  
 

3. Vintergreenfee 
Vintergreenfee fastsættes til 200,- kr. alle ugens dage. 
 

4. Klub 37/”søndagsgolf” - søndag eftermiddag. 
Der åbnes op for ”søndagsgolf” – hyggeligt spil for alle uanset handicap. Der spilles på de første 9 
huller med start kl. 13.00. 
 

5. Julefrokost for medarbejderne m.fl. 
Der er forskellige datoer i spil. Endelig dato fastsættes snarest. 
 

6. Nye bagmærker - JS og MMS 
MMS har lavet forslag til ny type bagmærke. Dels er bagmærket billigere end de foregående og dels 
er det nemmere for baneservice at identificere indehaveren. Det er planen, at sekretariatet 
fremadrettet selv producerer bagmærkerne. 
 

7. Nye scorekort -  MMS 
MMS er i gang med at indhente priser på scorekort. Der arbejdes med flere forskellige scenarier – 
også i forhold til evt. sponsorat. RL og JS undersøger ligeledes forskellige muligheder. 
 
 

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

Økonomien ser ok ud og følger budgettet. Der har ikke været nævneværdige afvigelser i 
perioderegnskabet. 
 

2. Generalforsamlingen 2019 - planlægning, beretning mv.  
Der er p.t. (21.11) 90 tilmeldte. Opgaver i forbindelse med afvikling fordeles mellem diverse 
bestyrelsesmedlemmer.  
 



 
3. Golfringen - opgørelse pr. 31.10.2019 og orientering fra møde 31.10.2019 - MMS og ILM 

På mødet d. 31.10 blev det besluttet blandt de deltagende klubber, at prisen for Golfringen 2020 
bliver fastsat til 975,- kr. Umiddelbart kan stigningen virke høj, men det er dog vigtigt at bemærke, 
at hvis man spiller blot én runde på de fremmede baner, er greenfee-prisen kun 139,- kr. pr. bane.  
 

4. Vintermedlemskaber 
Som sidste år gentager vi muligheden for vintermedlemsskab gældende fra d.d. (21.11) og frem til 
31.3.2020. Vintermedlemsskabet kan f.eks. efterfølgende forlænges til longdistance ved at betale 
differencen i prisen. Prisen for et vintermedlemsskab bliver 1.200,- kr. 
 
 

Orientering 
5. Regionalmøde i DGU 30.10.2019 - MMS og ILM  

Der blev bl.a. berørt emner som: Opmærksomhed på snyd med handicap, 9-huls medlemskaber, 
aldersrabat, turneringsmuligheder i regionsgolf regi, muligheder for at søge fonde, 
markedsføringsmuligheder i Dansk Golf. Ebeltoft golfklub fortalte om gode erfaringer med 
”fyraftens-golf” i rekrutterings øjemed. 
 

6. Praktikant hos greenkeeperne i marts måned 
Rune Dahl kommer i praktik i marts måned hos greenkeeperne med start ca. 15. marts. 
 

7. Data fra Golfspilleren i Centrum – MMS 
MMS gennemgik et udtræk af data fra Golfspilleren i Centrum. Det blev bl.a. bemærket, at NDG 
ligger rigtig flot i tilfredshedsscore. 
 

8. Henvendelse fra Sparekassen Kronjylland om en frivillig-dag 26.11.2019 
Medarbejdere fra SparKron kommer og giver en hånd med forefaldende arbejde i klubben – både 
ude og inde. Tag godt imod dem.  
 

9. Rengøring mv. af klubhus mv. 
Rengøring af klubhus foretages af Regnbue Rengøring suppleret af weekendarbejder, Mia. 
 

Orientering fra udvalgene 
10. Bane 

Baneudvalget vil gerne have oprettet et banekorps. Banekorpset skal primært hjælpe med løst 
forefaldende opgaver, som derved frigiver tid til greenkeeper staben. Formålet er at give 
greenkeeperne mere tid til banepleje i stedet for driftsopgaver. 
Hul 3 og hul 9 lukkes igen i år (der spilles til alternative greens) – da dette er den anbefalede 
vurdering fra greenkeeperne. Der arbejdes med en plan for dræning af fairway og green på de to 
huller. 
 

11. IT  
Skærmen over konverteringstabeller forventes at blive repareret indenfor kort tid. 
 

12. Turnering 
Husk klubbens juleturnering d. 7. december. 
 
 



 
Eventuelt 
MMS er i gang med at udvikle spændende julegave idéer til manden/konen/barnet der har alt. Mere 
information følger.  
 
Næste møde 
Generalforsamlingen 


