
 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde - web 
Onsdag 24.2.2021 kl. 18-20 

Ordstyrer:   LN 
Referent:      ILM 
Deltagere:     AP, CS, ET, ILM, PMJ, MMS, LN 
Afbud:           PK 

 
1. Beslutninger 

 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra ekstra bestyrelsesmøde den 11.2.2021 

 
               Referat godkendt. 
 

2. Tilbud på alarm og overvågningsudstyr af maskinhal + opgradering af overvågningsudstyr 
(ILM)  
 
Som følge af indbruddet i maskinhallen udvides alarm og overvågning til også at omfatte 
maskinhallen. Tilbud på installation indhentet. 

                
3. Kommunikationsudvalgets reviderede målsætning, forretningsorden og 

markedsføringsbudget 
 
Kommunikationsudvalget har fremsendt forslag til markedsføringsbudget, som blev 
godkendt af bestyrelsen.  Budgettet til markedsføring for hele klubben administreres fra 
Kommunikationsudvalget. Er der udvalg, der ønsker markedsføring, skal der ske 
henvendelse til Ruben, som også er behjælpelig med den praktiske udførelse. 
 
Effekten af nye markedsføringstiltag evalueres, hvor det er muligt. 
 
Kommunikationsudvalgets opdaterede forretningsorden blev godkendt. Notat fra 
Kommunikationsudvalget, der beskriver forslag til forskellige initiativer godkendt. Kan 
læses i sin helhed på hjemmesiden i referater fra Kommunikationsudvalget 
 

4. Automaters placering (ET). 
 

               Øl/vand- og snackautomaten flyttes forsøgsvis til den nuværende garderobe i klubhuset. 
               Kaffeautomaten flyttes forsøgsvis til klubhuset – placeres på væggen under tavlen med 



               Årets medlem – under forudsætning af, at der kan føres vand dertil. 
               Flytning af automaterne forventes at give øget omsætning.  
  

5. Mødekalender for resten af året (ET). 
 

Udsættes til næste møde 
 
 
2. Drøftelser 

1. Gennemgang af klubbens økonomi, likviditet, budget og regnskab (ET, PMJ)  
 

Ole Jensen, Ellen og Annelise har været til møde hos klubbens revisor for drøftelse af en 
effektiv styring af budget og regnskab.          
Ny sponsorkontrakt for 2021 indgås med revisor.  
 

               Ny forretningsorden for Økonomiudvalget blev godkendt og lægges på hjemmesiden. 
                
               ET orienterer om, at der vil ske en detaljeret gennemgang af regnskabet for bestyrelsen  
               hvert kvartal og en kort orientering på øvrige møder.  
               Der indsættes noter på væsentlige afvigelser. 
               Økonomi og likviditet er pt. OK - dog skal det tages i betragtning at der skal betales   
               udskudt moms og A-skat. 
                
                Der er lavet årlig opgørelse af Mer’Golf, som går næsten lige op med det kontingent, vi  
                har opkrævet. 

 
2. Medlemsudvikling (MMS)  

 
MMS fremlægger statistik, der viser en mindre fremgang siden nytår.  
Der foreslås evt. markedsføring i oktober måned for nye medlemmer pr. 1.1.    

 
3. Orienteringer  

1. Orientering fra sekretariatet 
 
Golfklubbens nuværende internet er meget langsomt og ustabilt. Vi får derfor lagt 
fiberkabel ind til ny internetforbindelse. Der skal graves kabler ind fra vejen, herunder 
tværs over P-pladsen. Gravearbejdet tager sandsynligvis et par timer, hvor P-pladsen skal 
være ryddet for biler. Meddelelse herom udsendes via hjemmeside og Golfbox. 
 

2. Diverse orientering 
1. Besøg af Dansk Energirådgivning (ET) 

 
Alle installationer - vandpumper, automater, lyskilder mv. gennemgået. Vi modtager 
en rapport med fakta om forbrug samt råd til forbedringer – på f.eks. nye varmekilder, 



isolering mv. Dansk Energirådgivning kan være behjælpelig med ansøgning om diverse 
energi tilskud. 

2. Mail til Norddjurs kommune vedr. skiltning (ET) 
Ellen, Stig og Peter M har gennemgået banen med henblik på skiltning for motionister 
på stierne rundt om banen. 

3. Fondsansøgninger (ET) 
Hanne Larsen og Ole Birger Bach har stillet sig til rådighed med at hjælpe klubben med 
at søge tilskud fra fonde.  
Bestyrelsen har prioriteret, hvad der er hensigtsmæssig at søge fonde til. Der 
indhentes i den forbindelse tilbud på forskellige emner, som anvendes i 
fondsansøgningerne. 

4. Strategi- og udviklingsplan/DGU (ILM) 
Udsat pga. forsamlingsforbuddet  

3. Orientering fra udvalgene 
Baneudvalget: Der fældes pt. en del træer mv. bl.a. for at optimere vækstbetingelser for 
græsset på fairways. 
Jorden har været frosset 45 cm ned, og er endnu ikke helt tøet op. Banen åbner dog 
planmæssigt fredag den 26.2.2021. 
Når banen lukkes pga. frost/vand, gælder det hele anlægget incl. træningsarealer og 
drivingrange. 

 
4. Eventuelt 

Sikring af buggyerne: Det blev kort drøftet evt. at sætte GPS i udlejningsbuggyerne. Endvidere 
forslag om bomme bag buggy-carporten eller at skabe et aflåst område til buggyerne.  
 
Golfshoppen må åbne igen jf. de seneste coronarestriktioner, hvorimod klubhuset fortsat skal 
være lukket af. 

 
5. Næste møde   
 
24.3.2021 kl. 18.00       


