
 

 

BESTYRELSESMØDE Fredag den 13.8.2021  
Tidspunkt:  19.00  
Lokale: Århus Golf Klub  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent: IVJ 
 

Deltagere: 
Inge-Lis Mørch (ILM).  
Peter Mosdal (PM).  
Annie Pihl (API). Ellen Toft (ET).  
Ivan V. Jensen (IVJ). 
Carsten B. Støttrup (CBS).  
Mads Malmmose Sørensen (MMS) 
Afbud: Peter Klemmensen (PK) 

Forplejning:  
Pariserbøf/stjerneskud 
 

Dagsorden: 
Orientering 
1.Velkomst (ILM) – Herunder oplæg til en 
Forretningsorden for bestyrelsen 

 
Oplæg til forretningsorden drøftet. 
ILM retter dokumentet til næste møde. 

2. Økonomi (ET) 
     - Kontingentopkrævning 
     - Medlemsudvikling 
     - Opgørelse fra MerGolf 
     - Status på ansøgning til fonde 
     - Kalkulationer og opfølgning på  
       arrangementer 
      Nyt coronatilskud på 30.000 modtaget 
 

Likviditet er fin. Økonomi ser fornuftig ud.  
Større gennemgang på næste møde. 
Greenfee indtægter 24.000 kr. større i forhold til 
samme periode sidste år. 
101 medlemmer er tilmeldt MerGolf. 
Har søgt 10 fonde og fået 1 positivt svar. 
(Har fået 47.000 til indkøb af 10 nye borde.) 
De indbetalte gaver a 200 kr. i 2020 er brugt til 
nye flagstænger på alle greens. Vi afventer 
størrelsen af momskompensation for 2020, som 
fordeles i løbet af november måned. 
Der er udsendt opfordring til fornyet indbetaling 
af 200 kr. inden 31.12.2021 fra mindst 101 
medlemmer for at kunne søge 
momskompensation for 2021. 
ET har lavet dokument til brug for budget på 
arrangementer. Efterfølgende opfølgning på de 
faktiske udgifter/indtægter (Annelise). 
Vi har søgt ”genstartpulje” efter Corona gennem 
DIF og har fået 30.000 kr. som bruges til fremme 
af nye medlemmer: Udstyr, golfsæt, starter-kit 
m.m. 



 

Pressemeddelelse vedr. vores Coronatilskud 
laves og sendes til lokalpressen. Laves af IVJ og 
ET i samarbejde med Ruben. 

3. Gevinst for indmeldelse nye medlemmer 
I klubben (ILM/MMS) 

Der er 43 begyndere i gang med begynderforløb.  
(5 har udmeldt sig). Dags dato har 5 af de 43 
indmeldt sig permanent i klubben og ”vinder” 
dermed et golfsæt. 

4. Sponsorturnering den 17.9.2021 (PK) 
 

PK og MMS sender indbydelser ud.  

5. Medlemsudvikling (MMS/PM) Faktiske medlemstal på næste møde. 

Beslutning   
 

 

 
6. Fordeling af andre ansvarsområder 

- Fødevarekontrol 
 

- Kontrakter med leverandører 
 

- IT-sikkerhed/GDPR 
 
 
 
 

- Coronasikkerhed 
 

- Arbejdstilsyn 
 

7. Skal suppleant være med til møder 
 
 
8. Uge 34 – Aflysning af KiK reservationer 

 
Tages op på næste møde. 
 
Tages op på næste møde. 
 
Emnet præciseres på hjemmeside. 
Evt. Udvalg omkring IT-sikkerhed. 
Mads Cramer har tilbudt sin hjælp omkring 
GDPR (persondatalov). 
Annie Pihl 
 
 
Suppleanter inviteres lejlighedsvis med til 
møderne. 
 
Er på plads. 
 
 

 

Drøftelse 
1. Kommunikation 

- Månedens nyheder fra 
formand/bestyrelse/sekretariat/ 
greenkeepere 

- Årshjul 
- Forretningsorden for bestyrelse 

 
En række forslag til forbedring af 
kommunikationen drøftes videre på  
næste møde. 
 
 



 

- Planlægning af aktiviteter 
- Større frivillige arbejder 
- Større udfordringer i sekretariatet 

(netværk der driller, 
kontingentopkrævninger, nyt NU).  

- Arbejdsopgaver Annelise/Mads/Lisbeth 
- Prikning af fairways/greens 
- Gødning 
- ”Det sker der i klubben” 

 
 
 
 
Tages op på næste møde. 
 
 
 

 
2.  Player1st - Tilfredshedsundersøgelse 

Vi har netop modtaget resultatet fra 2. runde af 
undersøgelsen. 3. runde gennemføres i 
september måned. Dorte Post inviteres til 
bestyrelsesmøde efter 3. runde til gennemgang 
af resultaterne. 

 
3. Medlemsmøde 

 
Punkt 3 – 4 på næste møde 

4. Formandsmøde  
5. Eventuelt Fuglsøcentret afholder 3-dages golfhøjskole. 

Mads undersøger mulighed for samarbejde. 
Evt. Placering af plexiglasbeholder med 
golfbolde i klubhuset til synliggørelse af 
medlemmers frivillige 200-krs. bidrag vedr. 
momsrefusion. 
Mads går videre med sagen. 

6. Næste bestyrelsesmøde/ 
Planlægning af kommende bestyrelsesmøder 
  

Tirsdag den 14. september 
Møderne foregår fremover på 3. tirsdag i 
måneden. 

  

 

 


