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 Norddjurs Golfklub 

Formandsmøde  
 

Dato: 03.03.2022 
Tidspunkt: Kl. 18.30 
Sted:  klubhuset 

Ordstyrer:  
Inge-Lis Mørch 

Referent:  
Annelise 
Anthonsen 

Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for 
klubber i klubben, sekretariat (AA) . 
Klubben er vært ved et let aftensmåltid. 
 

Dagsorden: 
       
Velkomst og orientering 
ved formanden 
 
- Status på træner-

/manager  
 
- Fokus på mersalg – 
mødearrangementer, 
companydays, 
firmadage mv.  
- backup-trup til 
arrangementer 

- Status på 
greenkeeperstaben 

 
 
 

- Status på 
servicemedarbejdere 
 

- Mer’Golf aftale 
 

 
- Ny Probox 

(GolfMore-box) 
 

- Nye forplejnings- 
automater 
 

 
 
 

- Forbedret Wi-Fi i 
klubhuset 
 

 
Inge-Lis bød velkommen, herunder en særlig velkomst til dem, der er til stede ved et 
formandsmøde for første gang. Formålet med formandsmøder er gensidig kommunikation 
og koordinering af aktiviteter i golfklubben. 
 
Blandt de modtagende ansøgninger er der foreløbig holdt 2 samtaler – en 3. holdes på 
mandag d .7.3.22. Herefter forventer vi at udvælge 1 eller 2 medarbejdere på deltid. 
 
Vi vil gerne sætte fokus på mersalg for om muligt at øge vores indtægter. I det omfang det 
lykkes, har vi behov for en ”backup” til arrangementerne.  
 
 
Vi håber på at kunne trække på frivillige. Man kan melde sig i sekretariatet. 
 
 
Vi har forsøgt at ansætte en elev, men tidspunktet var forkert ift. afslutning af skolegang 
mv. Vil vender tilbage til det efter sommerferien. 
Sæsonens medarbejdere bliver: Stig, Niels, Susanne samt Bo og Bjarne, der træder til i 
højsæsonen. 
 
 
Foreløbig har vi kun lavet aftale med Sebastian som weekendmedarbejder. 
Andreas’ ansættelse er forlænget i 3 måneder til udgangen af maj måned. 
 
 
En træls oplevelse at Grenaa valgte at forlade samarbejdet. De tilbageblevne klubber har 
alle gjort en stor indsats for at etablere nye samarbejdsaftaler, men desværre forgæves. 
Golfklubber i en afstand af ca. 75 km er spurgt – uden resultat. 
 
Den gamle Probox kan ikke længere opdateres og serviceres og der kan ikke etableres 
kontaktløs betaling i den. Vi er derfor nødt til at få den udskiftet.  
Den nye automat bliver etableret i uge 12 med kontaktløs betaling og MobilPay. 
 
Den 14.3. får vi etableret et 4-hane fadølsanlæg med kontaktløs betaling. I samme 
forbindelse får vi kontaktløs betaling i vore øvrige forplejningsautomater. Vi har byttet os 
til en tvillinge-automat til snacks og kaffe, for på den måde at spare en kontaktløs betaling. 
Den nye kaffeautomat leverer kaffe med frisk-kværnede bønner. Der må derfor forventes 
en lille prisstigning på kaffen. 
 
Vi arbejder på en forbedring af Wi-Fi forbindelsen i klubhuset og får opsat et access point 
i klublokalet, herunder et gæstenetværk uden adgangskode. 
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- Bestyrelsens 
strategiarbejde 

 
 
 
 
 
Orientering fra sekretariatet 
v/Annelise Anthonsen 

      

Bestyrelsen har iværksat et strategiarbejde med henblik på at beskrive vision, mål, 
strategier og handleplaner for golfklubben. Vi forventer 3 – 4 møder á ca. 4 timers 
varighed og får hjælp fra en DGU-konsulent til denne proces. 
Vi vil også gerne have input fra jer, hvorfor der er et selvstændigt punkt på dagsordenen 
herom. 
 
 
 
Annelise redegør for automatisk fra- og tilkobling af alarm på klubhuset. Forslag om at 
sende tidspunkterne ud på mail via Golfbox. 
 
Vintermedlemmer checker nogle gange ind med deres hjemmeklubnummer, hvilket så 
betyder, at de står til at skulle betale greenfee. 

Vigtig orientering fra 
udvalgene 
 
Turneringsudvalget (API) 

- Turneringskalender 
 
 
Begynderudvalget (IVJ) 

- Nye præmisser for 
begynder-forløbet 

- Hjælp til 
markedsføring 

 
 
 
 
Sponsorudvalg (MP) 

- Ny udvalgsformand 
- Nye sponsorer 

 
 
 
Økonomiudvalg (ET) 

- Status på klubbens 
økonomi 

-  
- Momskompensation 
-  
- Nye 

leasingkontrakter på 
maskiner 

- Ansøgninger om 
fondsmidler 

 
 
 
 
 

      
 
Annie Pihl præsenterede sæsonens turneringskalender, som indeholder alle planlagte 
klubturneringer, sponsorturnering, tak for hjælpen turnering, KiK turneringer og åbent hus 
dage. 
Kalenderen tænkes suppleret med en egentlig aktivitetskalender, hvor også Company 
Days mv. indgår. 
 
Ivan Jensen forklarer ny strategi for hvordan vi kan forbygge, at vi bliver benyttet som 
springbræt til andre klubber, med automatisk indmeldelse efter endt begynderforløb. 
 
Udvalget er blevet mindre, tidligere med 10 medlemmer til nu 6, de vil derfor gerne have 
hjælp fra de øvrige udvalg til at effektivisere rekrutteringen. Kommunikationsudvalget 
hjælper fortsat Begynderudvalget med denne opgave. 
 
Begynderudvalget efterspørger opbakning fra de øvrige kik til at hjælpe med at få de nye 
medlemmer integreret i klubben. 
 
 
Der arbejdes aktivt på både at gentegne med tidligere sponsorer samt nye, vi ønsker at 
kunne ramme sidste års sponsorindtægt.  
 
Der appelleres til udvalgsformændene om de vil give deres medlemmer i kik information 
om, at der godt kan bruges flere hænder i sponsor udvalget, dette vil også blive et emne til 
det kommende medlemsmøde. 
 
 
Kontingentindtægten ligger på nuværende tidspunkt på niveau med sidste år. Vores el og 
vand udgift er steget meget, samt der har været en del ekstra omkostninger på vores 
vandværk, på trods af dette ligger vores økonomi pænt 
 
vi har modtaget 125.000,-kr. i moms kompensation, vi har samtidig nået målet, så vi kan 
søge igen i år. 
 
Der er lavet nye leasingkontrakter, vi får 3 nye maskiner og skal af med 4 af de gamle. 
 
Der er blevet søgt mange fonds midler med succes allerede ved flere af dem, vi afventer 
stadig svar fra de sidste.  
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Kommunikationsudvalg (RL) 
- Nyt design på 

hjemmeside 
- Nyt nyhedsbrev 
- Interviews af 

frivillige m.fl. 
 
 
Baneudvalg  

- Udviklingsplan 
- Plejeplan 

 
 
 
 
 
Juniorudvalg (TM) 

- Fokus på rekruttering 
af juniorer 

 
Baneservice (JBN) 
 
Elite 
 
 
IT (OJ) 
 
 
Klubhus (CBS) 
 
 
 
Regel- og hcp.udvalg (OJ) 
 
 
 
 
Serviceudvalg (LN) 
 

Der arbejdes på at der på den nye hjemmeside kommer genvej til Golfbox som tidligere, 
samtidig vil der blive arbejdet på at man kan se tidsbestillingen direkte på hjemmesiden. 
 
 
Der vil blive udarbejdet et årshjul for at vise kommende arrangementer i klubben.  
 
Kommunikationsudvalget vil samtidig som noget nyt, lave små interviews med personale, 
de frivillige og vores medlemmer for at give alle et bedre indblik og forståelse for de 
mange forskellige processer, der hele tiden forgår i klubben 
 
 
Udvalget har længe arbejdet på en udviklingsplan og en plejeplan for banen. 
Udviklingsplanen blev præsenteret og godkendt på det seneste bestyrelsesmøde. 
Udviklingsplanen er 5-årig og beskriver formålet med aktiviteterne samt de foreslåede 
ændringer til hullerne. Det er baneudvalgets plan at udsende ½ årlig orientering om 
planerne for, at klubbens medlemmer for informationer om hvad der arbejdes på. Der vil 
væres stor fokus på bunkers samt fairways, vi vil skulle leje special materiel for at kunne 
komme den hårde filt i banen til livs. Der vil komme beskrivelser for hvad der skal 
arbejdes på for at forbedre de enkelte huller. Formålet med banen er både for at tilgodese 
den jævne såvel som elitespillerne.  
 
Der vil blive afholdt junior lejr i august, lige inden skolernes sommerferie slutter.  
Junior udvalget håber på godt samarbejde med ny træner for at styrke rekrutteringen af 
nye juniorer. 
 
Der bliver mere fokus på at hjælpe spillere med at lukke igennem for at undgå propper på 
banen. 
 
Der har været afholdt opstarts møde, der bliver 2 herre- og 1 damehold i år de forløber lige 
som sidste år. 
 
Det anbefales at vi kører videre med det it-udstyr vi har frem til 2025, derefter vil de 2 
stationære Computere i sekretariatet blive udskiftet og de gamle kommer over i pavillonen 
at stå. 
 
Der udarbejdes et års hjul for at synliggøre alt aktiviteter.  
Syd gavlen trænger til renovering - der vil i samarbejde med de frivillige blive startet op 
på dette. 
 
Der arbejdes på snart at kunne blive afviklet regelaftner, der skal formidles mere info ud 
omkring WHS, det er vigtigt at medlemmerne forstår, hvordan det fungere. Der er for 
mange regler medlemmerne ikke kender, det foreslås, at vi begynder at sende info ud, når 
der i perioder er behov for at få opfrisket regler, som vi kan se bliver misforstået.   
 
 
 
Der opfordres til bedre skiltning om oprydning efter sig på drivning range. 
 
 
 

Vigtig orientering fra KiK 
 
 

- Tirsdags-damer 
 
 

 

 
 
 
Alle månedsturneringer i år gennemføres som holdturneringer (eksempelvis Texas 
Scramble, Greensome, Foursome) eller Stableford med islæt af holdturnering 
(eksempelvis Best ball, rød bold).   
 
Der er opstartsmøde for tirsdagsdamerne 15 marts. 
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- Onsdags-herrer 
-  

 
- Seniorer 

 
- Klub 37 

 
 

 
Kører samme model som sidste år. 
 
 
Forsøger at begrænse deres blokering for ikke at lukke banen unødvendigt. 
 
 
Klub37 opmuntrer de øvrige udvalg til at arrangere en kik-turnering.  

 
Bestyrelsens 
strategiarbejde 

- Vores motto: vi 
samler på venskaber  

- Hvad mener vi med 
det ? 

- hvordan udmønter vi 
det/kommer ud med 
det ? 

- hvordan matcher vi 
kunder og brand 

- hvad vil vi med vores 
bane 

 
Frivillige 

- Hvordan får vi flere 
frivillige? 

- Hvordan værdsætter 
vi og omtaler de 
frivillige? 

- Hvordan gør vi de 
frivilliges arbejde 
ligeværdig 

-  
Hvilke informationer 
forventer 
udvalgsformændene/medlem-
merne ? 
 
 
 
Udvalgsformæn-  
denes forpligtelser  

- Regler for KiK 
 
Hvordan afliver vi 
usande/falske rygter? 
 
Hvordan integrerer vi nye 
medlemmer bedst? 

 
Bestyrelsen beder om input til følgende områder til brug i strategiarbejdet: 
 
En konstruktiv drøftelse med mange gode udsagn og forslag til det videre strategiarbejde. 
 
Drøftelserne vil fortsætte på et kommende medlemsmøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsudvalget vil forsøge at synliggøre mere omkring de frivillige, samt hvilke 
opgaver de laver i håb om, at det vil kunne opmuntre flere til at hjælpe. 
 
Det er vigtigt at alle frivillige bliver anerkendt lige for deres store arbejde, også dem vi 
ikke ser, fordi de sidder der hjemme og arbejder med opgaver i klubbens interesse, dette 
vil der blive fokuseret på at synliggøre mere. 
 
 
 
 
Referaterne fra bestyrelsesmøderne er for indforståede - de skal være mere læsevenlige for 
de medlemmer, som ikke har deltaget. 
 
Der skal generelt mere info ud til medlemmerne. 
 
 
 
 
 
I det forløbne år er der lavet et skriftligt notat om Klubber i Klubbens rettigheder og 
forpligtelser, så det bla. er nemt for nye medlemmer af KiK-bestyrelser at overtage. 
Det svirrer af og til med rygter, som ikke er sande. Dette kan bedst forhindres ved massiv 
information, herunder udsendelse af orientering via Golfbox. 
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- Kontakt til Kik-
formændene? 

 
 
 
 
Spontan hjælp 

- Stille rene glas frem 
- Stille ren 

opvaskevogn frem 
- Toiletpapir 
- Papirhåndklæder 
- Skifte fadølsanker 

 
Medlemsmøde 

- Dato 
- Forslag til emner: 

Hvad laver de på 
kontoret, hvad laver 
en manager, hvad 
laver et be-
styrelsesmedlem, 
hvad laver de 
frivillige, hvad laver 
greenkeeperne, 
økonomi, 
baneudvikling/-pleje, 
bestyrelsens 
strategiarbejde, 
Mer’Golf aftale, 
Rekruttering af 
frivillige, 
Involvering. 
Golfregler 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bestyrelsen opfordrer alle til at hjælpe til hvis der konstateres mangler i klubhuset. Især i 
vinterhalvåret, hvor der ikke er fuld service-bemanding i weekends. 
Toiletpapir og papirhåndklæder findes i skabet på handicaptoilettet. 
 
Glas står i skabene bag fadølsanlægget. 
 
Der ligger scorekort i skabene ved indtjekning, på væggen ind mod sekretariatet. 
Der kan oplæres i hvordan man skifter fadøl, hvis man er interesseret i at lære det. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Det giver god mening at holde et medlemsmøde lige før sæsonstart. 
Medlemsmødet er efter nærværende møde blevet fastsat til 21.3.2022, kl. 19.00 
 
 

Indkomne emner 
Wilma 

- Arbejdsdag 
- Medlemsmøder 
- Regelaftner 
- Trænersituationen 
- Søndagsgolf 

 
 

- Turnering for 
vintergolfere 

 
 
Baneudvalg og greenkeepere planlægger en arbejdsdag 
Se ovenstående 
Ole Junker arbejder på, der snart kommer regelaftner samt mere info ud til medlemmerne. 
Se ovenstående pkt 1 
Ivan orienterede om, at det ikke var nogen succes, hvorfor der kun vil være søndagsgolf i 
efteråret så længe begynderne ikke er færdiguddannede 
 
Var med håb om rekruttering, der har været fin tilslutning til disse turneringer, men om det 
er noget man vil fortsætte med, vil blive genovervejet. 
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-  
- Kontingent for 

vintergolfere 
 

- Skaber Mer’Golf 
værdi? 

 
- Løbehjul på banen 

 
 
 
 

- Styrket banekontrol i 
weekenden 

 
Per Villadsen 

- Er yderligere 
træfældning på hul 3 
afblæst efter, der er 
indleveret indsigelser 
imod dette? 

- Der går rygter om 
ændringer ved 
greenen på hul 4 
(bunker flyttes) – er 
disse sande? 

- Hvad er status 
omkring møder jfr. 
KIK-bestemmelser? 

 
Bodin 

- Baneudviklingsplan 
 

 
Synes for billigt sammenlignet med et fuldtidskontingent. Bestyrelsen tager det til 
efterretning og drøfter en forhøjelse til næste år. 
 
Vi har en pæn indtægt på ca. 90.000, -kr. plus mersalg i klubhuset. Bestyrelsen vurderer at 
mergolf er til gode for medlemmerne. 
 
Det er iagttaget, at medlemmer og gæster anvender løbehjul og scooter på banen uden at 
have tilladelse hertil. Det er kun tilladt for egne medlemmer med dokumenterede 
helbredsmæssige problemer, som har søgt og fået tilladelse. Bestyrelsen og sekretariatet 
vil arbejde på en orientering/udfærdigelse af retningslinjer for at stoppe dem, der ikke har 
tilladelse. 
 
Jørgen B. Nielsen vil sammen med baneservice have mere fokus på at køre baneservice i 
weekenderne for at undgå gratister eller der kommer for mange propper på banen. 
 
 
 
Besvaret ved Peter Klemmensen gennemgang af udviklingsplanen for banen 
 
 
 
Samme  
 
 
 
Klub 37 har forpligtelse til 2 årlige initiativer sammen med de øvrigt KiK for at fremme 
integrationen af nye medlemmer. 
 
 
Se ovenstående 

Eventuelt 
 

  

 Næste møde Torsdag den 1. september 2022, kl. 18.30  
 


