
 
 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde – fysisk møde i klubhus  
Onsdag 31.05.2021 kl. 18.30 

Ordstyrer:   API 
Referent:     ILM 
Deltagere:     AP, PMJ, PK, ET, ILM, CBS  
Afbud:   MMS         

  
Drøftelser / Beslutninger 
 

1. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat godkendt og underskrevet af tilstedeværende 

 
2. Regnskab og likviditet (ET) 
Pænt resultat pr. 30.4.21. Regning på nyt låse- og alarmsystem dog først bogført i maj md.  
Kontingenter, greenfee og sponsorindtægter er på næsten samme niveau som i 2020. 
 
3. Ekstraordinær generalforsamling  

• Opstillet til bestyrelsen: Ivan Jensen 
• Opstillet til suppleant: Søren Bang 

API laver dagsorden og indkaldelse i samarbejde med sekretariatet 
 
4. Klub i klubberne / regler for reservationer mm. samt mødefastsættelse med repræsentanter fra 

Klubber i Klubben (KIK) 
Formændene fra KIK inviteres til næste bestyrelsesmøde den 22.6., kl. 18.00. 
 
5. Nedkøling af kontoret (MMS) 
Det kan blive meget varmt på kontoret om sommeren. Det undersøges hvad varmepumper/nedkøling i 
greenkeeperbygning og kontor koster.  

 
Orientering: 
 

1. Momskompensationsordningen (ET) 
Flere end 100 af golfklubbens medlemmer har i 2020 indbetalt 200 kr som donation til klubben med 
henblik på, at golfklubben kunne blive godkendt som en velgørende forening for derefter at få del i en  
momskompensationsordning, der er afsat på Finansloven.  
Golfklubben er nu godkendt som en velgørende forening, og ansøgning om momskompensation for 
2020 er indsendt til SKAT. Vi får besked på vores del af kompensationsordningen i november måned 
med udbetaling i december måned 2021.  
For at få del i momskompensationsordning for 2021, skal der igen indsamles minimum 200 kr fra 
mindst 100 medlemmer inden 31.12.2021. Vi iværksætter derfor efter sommerferien igen en 
indsamling og appellerer til medlemmerne om at give dette bidrag.  
Både den lokale indsamling og den del af kompensationsordningen, vi får, bruges til forbedringer på 
banen. 
 
2. Nye skilte ved adgangsveje/stier til/på golfbanen / Norddjurs Kommune (ET) 



 
 

Vi får leveret 4 skilte af Norddjurs Kommune, der også står for opsætning af skiltene. Golfklubben skal 
erlægge en mindre egenbetaling 
 
3. Medlemsudvikling – (ILM/MMS) 
Udsøges fremover i et nyt Business Intelligence system der hænger sammen med Players1st 
 
4. Orientering fra Kommunikationsudvalget 
Annoncering om diverse sommertilbud og Uge 34 påbegyndes snarest. 
 
5. Ombygning sekretariat / reception 
Ombygningen mangler kun små-reparationer af loft og gulv, som er planlagt. Derudover mangler vi 
reparation af tapet/væv og maling af reception og kontor.  
Der flyttes et bord fra pavillonen til brug som skrivebord på kontoret, og der er bestilt 4 nye kontorstole 
til kontoret. 
Der er endvidere foretaget grundig oprydning i pavillonen 
  
6. Foreløbigt resultat fra brugerundersøgelse Players1st 
Der blev udsendt spørgeskema til 153 medlemmer med 83 svar – en rigtig pæn svarprocent på 54. Tak 
til alle som tog jer tid til at svare.   
Der blev udsendt spørgeskema til 299 gæster med 134 svar, som også er en rigtig pæn besvarelse på 
45. 
 
7. Status på alarm-/overvågningssystem 
I forbindelse med udskiftning af det gamle alarm- og overvågningssystem er der etableret udvendige 
kameraer, og der er blevet sat alarm og adgangskontrol på maskinhuset. Endvidere er der etableret 
kamera i shoppen. Systemet kan følges og betjenes via en app.  
 
8. Shoppen 

• status på salg - næsten samme omsætning som i 2020 
• tilbudsuge - Tirsdag, onsdag, torsdag i uge 22 giver vi 20% på alt tøj, bags og 

rejsecovers. 
• Vi forhandler nu et nyt mærke i handsker 

 
9. Mer’Golf 

• Opgørelse pr. 30.4.21 viser, at vi har 93 medlemmer, der har købt Mer’Golf og at der er 
gået 790 runder på vores bane. 

• Markedsføring – Kommunikationsudvalget vil markedsføre konceptet endnu en gang 
og i den forbindelse udlove en konkurrence 

 

Næste møde: 22.6.2021 
 
 
 


