
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Bestyrelse 
 
Jeg ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem i Norddjurs Golfklub. 
 
Lidt om mig: 
Mit navn er Morten Palsgaard, jeg er 53 år og bosiddende i Randers. 
Jeg er uddannet cand.merc. og har i snart ti år arbejdet med IT på Aarhus Universitet. 
Jeg har tre børn, der alle er fløjet fra reden - jeg har derfor tid til bestyrelsesarbejde (og til at spille 
golf). 
Ud over mit arbejde på universitet driver jeg en mindre udlejningsvirksomhed i Randers. 
 
Jeg har indtil for nyligt boet i andelsboligforening i Randers og har i den forbindelse deltaget i 
bestyrelsesarbejdet i 16 år – både som formand og kasserer. Jeg ved således noget om hvad 
bestyrelsesarbejde indebærer og hvad det kræver.  
 
Hvorfor ønsker jeg at deltage i bestyrelsesarbejdet? 
Jeg har kun spillet golf siden april i år, men jeg er til gengæld i den tid kommet meget i klubben og 
jeg har følt mit særdeles velkommen og taget rigtig godt imod. ”Vi samler på venskaber” er 
klubbens slogan, det finder jeg utroligt sympatisk og noget som klubben i den grad lever op til. 
 
Jeg ved ikke hvordan omgangsformen er i andre golfklubber, men det er min opfattelse, at 
Norddjurs er en helt speciel imødekommende og venlig klub – det vil jeg gerne være med til at 
bevare og udvikle.  
 
Jeg mener at klubben bør være for alle - unge som gamle, nybegyndere som rutinerede, mænd 
som kvinder. Jeg synes det er vigtigt at der er plads til alle i klubben – det vil jeg gerne være med 
til at sikre og det er noget som de nuværende ”klubber i klubben” er hjørnestenen i. Selv har jeg 
deltaget i Klub 37 og starter i Onsdagsherrer så snart klubben starter i foråret. 
 
Hvad kan jeg bidrage med? 

- Erfaring med bestyrelsesarbejde – som kasserer og formand 
- Stort IT-kendskab 
- Kendskab til økonomi og regnskab 
- Erfaring med sponsorater – opsøge og kontakt til sponsorer 
- Et venligt og imødekommende væsen – når jeg nu skal sige det selv 

 


