
 

 

1. Beslutninger  

Opfølgning og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 2.12.2020.  
Referatet godkendt 

 

A. Strategiplan – ILM 
Kim Uldahl fra DGU kan forestå faciliteringen af ønsket Udviklings- og Strategiplan for 
NDG. 
  

B. Turneringsudvalg 
mangler stadig medlemmer. AP forespørger udvalgte og forslag modtages gerne. 
 

C. Prisfastsættelse 
1) Spil med medlemmer (ILM)  

Ønsket ensretning af priser, dvs. greenfee-aftaler med venskabsklubber og spil med   
medlemmer foreslås fastlagt til kr. 250 hele ugen i sommersæson, (1.4.- omkring 1.11). 
Særlige tilbud i uge 34 og andre tilbud gælder selvfølgelig. 

2) Benyttelse af træningsfaciliteter (ILM)  
Greenfee til par3-banen inkl. bolde koster kr. 75. Med green-fee til 18-hullers banen 
koster bolde kr. 20. Baneservice kan tjekke ekstra ved træningsfaciliteterne. Probox er 
tilrettet for at undgå misforståelser for køber. 

3) Spil med venskabsklubber (ILM) Se punkt 1 
 

D. Tilbud på alarm og overvågningsudstyr af maskinhal + opgradering af 
overvågningsudstyr 
1) ILM har haft kontakt til nuværende udbyder. 
2) Enighed om, at en totalløsning bestående af overvågning og alarm er det optimale, men 

også det dyreste, da nuværende kameraer kræver udskiftning. Dertil kommer bl.a. 
kombidetektor (vægt og bevægelse for udslag), magneter på døre og port med brik. 
MMS og ILM indhenter 2-3 tilbud på alarm og overvågning. 
Aktuelt: Låsen på maskinhallen sikres/portsikring. (PK og PMJ)  
 

E. Players1st 
Det blev besluttet at prøve systemet af. I første omgang binder vi os kun for et år. MMS og 
ILM har bolden. 
 

F. Kommunikationsstrategi 
Ansvars- og opgavefordeling ved ekstraordinære hændelser (ILM)  
Enighed om at bestyrelsen straks orienteres via mail med tydelig angivelse af ansvars- og 
opgavefordeling.  
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G. Servicespørgsmål 

Blokering af tomme tider i en bold pga. Covid-19 (ILM) 
1) Foreløbigt foretages der ikke yderligere, da man i Golfbox opfordres til kun at tilmelde 

sig, såfremt de andre deltagere er kendte i en bold.  
2) Skilte til indgangene på golfbanen (CS) 

PMJ foreslår at søge penge gennem Naturstyrelsen og/eller kommunen. Andre forslag 
kan stiles til ET, der tager kontakt til kommunen.  

3) Flytning af automaterne til forgangen (ET) 
MMS kontakter de frivillige, som har fået opgaven. 
 

H. Rekruttering af flere medlemmer i klubben 
CS’ forslag om, at medlemmer kan belønnes med en ’hvervegave’ er sendt videre til 
Begynderudvalget. Benyttelse af FB for markedsføring med vægt på vores værdier, social 
klub, at vi tager hånd om vores medlemmer. Nedsættelse af loyalitetsbidrag. 
Kommunikationsudvalget ser på sagen. 
 

I. Mødekalender for resten af 2021 (ET)  
Uge 6: torsdag 11.2.  kl.18.00 - specifikt om Fondsansøgninger (ET) 
Uge 8: onsdag 24.2.  kl.18.00 - bestyrelsesmøde 
Uge 12: onsdag 24.3.  kl.18.00 - bestyrelsesmøde 
Uge 16: onsdag 21.4.  kl.18.00 - bestyrelsesmøde 
Uge 22: mandag 31.5. kl.18.00 - bestyrelsesmøde 
Uge 25: tirsdag 22.6.  kl.18.00 - bestyrelsesmøde 
Uge 32: fredag 13.8.  kl.18.00 - kombi. møde/tur for bestyrelsen  
 
OBS: Ved næste bestyrelsesmøde den 24.3. fastlægges mødekalenderen for sidste 
halvdel af år 2021. 
 

2. Drøftelser  

Gennemgang af klubbens økonomi, likviditet, budget og regnskab 
A. ET orienterede om, at økonomi og likviditet ser tilfredsstillende ud efter første kvartal i 

regnskabsåret. Økonomiudvalget arbejder sammen med revisor på en model til 
fremlæggelse af regnskabet fremadrettet. Mange greenfee´s og vintermedlemsskaber er 
solgt.  

B. Medlemsstatistik (ET) Se næste pkt. 
C. Medlemsudvikling (PMJ) 

Fremover med på dagsorden som et fast punkt med ønske om at følge udviklingen tæt og 
være forebyggende for at undgå medlemssivning. MMS lavet oversigt målt på 
kontingentkategorier og aldre. Vigtigt for at gøre markedsføringen kommunikativt bedre. 
Hvordan kan vi benytte disse oplysninger til strategisk udvikling om flere medlemmer, da 
der desværre forsvinder en del. Begynderudvalget (ILM) supplerede med udvalgets tanker 
om at skabe et aldersfællesskab/social integration. MMS er i gang med et særligt projekt 
målrettet nye kvindelige medlemmer krydret med modeshow, tapas m.m. i en social 
kontekst, som også skal ses i dette perspektiv. 



 
D. Fonds-ansøgninger  

ET opfordrer til at søge fonde om tilskud, hvorfor der er afsat særskilt møde torsdag den 
11.2. for bestyrelsen. Muligvis kunne andre medlemmer også bidrage med ansøgninger.  

E. Marketingøkonomi (AP) 
Punktet tages op næste gang. Skal Kommunikationsudvalget også hedde 
marketingsudvalget? (PMJ).   

Opfølgning på udviklings- og strategiplan for klubben (LN).  
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde den 24.3.21, da ILM ved mere fra DGU. 

Årshjul for bestyrelsen (LN).  
Enighed om indførelse af årshjul (svarende til årshjulet for sekretariatet). ILM laver oplæg.  

 

3. Orienteringer  

A. Orientering fra sekretariatet 
Green-fee prisblad udviklet til Baneservice inkl. vejledning  
 

B. Orientering fra udvalgene 
Begynderudvalget (ILM) 
Stor succes med match for vintermedlemsskabsspillere - nok   gentagelse i marts 21.  
 
Baneudvalget (PMJ)  
Forhandlet færdig med forsikringen med hensyn til indbruddet for nylig. Bliver nødvendigt 
med nyt indkøb af to John Deere Gator’er, da det ikke er muligt at finde brugte på 
markedet. 

 

4. Eventuelt 
Intet 

 

5. Næste møde 
Torsdag 11.2. kl. 18-20 om at søge fonde.   
Formentligt på web afhængigt af Covid 19-situationen. LN inviterer. 


