
 
 
 

Møde: 28/6-2022 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Ordstyrer:   Inge-Lis 
Referent:    Morten 

Deltagere:  Annie, Ellen, Inge-Lis, Wilma, Peter, 
Carsten, Ivan, Jesper, Morten   
Afbud:             

  

Dagsorden: 

 

Orientering: 

1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM) 

a. Status på servicemedarbejder-situationen 

i. Majken - har sagt op med udgangen af juni af helbredsmæssige årsager. Derfor 
det nye jobopslag om en servicemedarbejder på 15 timer/9 timer i høj-
/lavsæsonen. 

ii. Sebastian - sidste arbejdsdag 3.7. Han har fået fuldtidsjob et andet sted. 

iii. Anton - er begyndt for nylig - skal i 3.G efter sommerferien - arbejder lige nu 
tirsdag og torsdag + div. weekends. Vil gerne blive ved - det går rigtig godt. 

iv. Birthe - har givet tilsagn om enkelte weekendvagter hen over sommeren. 

v. Alt i alt betyder det, at vi i den grad mangler servicemedarbejdere og langt fra kan 
dække hverken hverdage eller weekends. Annelise gør et stort arbejde, og 
hjælper med til at støvsuge, vaske gulv og vaske op, men hun har rigeligt andet at 
tage sig til. Der er vigtigere ting på kontoret, som lavprioriteres. 

b. Formanden var inviteret på speeddating med jobcentret  

i. Arrangementet blev aflyst, og vi afventer ny dato. 

c. Ladestander 
Kontrakten med Norlys blev kort gennemgået og det blev besluttet at gå videre med 
aftalen om ladestandere. 

 
d. Varmepumpe 

Vi har blandt 3 tilbud accepteret et tilbud som synes både bedst og billigt fra Paul 
Christensen. 

 
e. Måtter i Klubhuset 

Vi er i gang med at skifte vores leje-måtteaftale ud med en “eje”-model, som på kort tid 
har betalt sig selv. 

 



 
 

f. Jesper 
Jesper gennemgik sine foreløbige erfaringer som træner/manager i Norddjurs Golfklub. 
Jesper gav udtryk for, at han er glad for at være ansat i Norddjurs golfklub.  

 
g. Strategiarbejdet 

Datoer for det fortsatte strategiarbejde blev aftalt.  
 

2. Orientering af perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang. (ET) 
a. Vi har haft ekstraordinære udgifter på ca. kr. 400.000 til bl.a. ekstra elregning, reparation 

af vandværk, indkøb af Golf More Box. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt 
at se om vi når vores budget for 2021/2022. Vores likviditet er ok. 
 

3. Orientering fra sekretariatet 
 

4. Orientering fra udvalgene 
 

Drøftelse: 

1. Indkøb af gødning til næste år (ET) 

a. Det blev besluttet at give Stig grønt lys til at bestille næste års gødning nu. 

2. Priser på øl og vand (ET) 

a. En mindre justering af priser blev vedtaget – grundet stigende indkøbspris. 

3. Timeforbrug på banen/antal klipninger pr. uge (ET) 

a. Der var enighed om at prioritere klipning og pleje af greens. 

4. Kvindernes elitehold (API) 
Vi bør drøfte om vi fortsat skal have et damehold på de nuværende betingelser, og holdet bør 
som minimum være åbent for alle med et rimeligt lavt handicap.  

5. KIK – rettigheder (ILM) 
Vi bør drøfte KIK’s rettigheder ift. bestilling af mad ctr. blokering af banen og brug af klubbens 
faciliteter. Der er ubalance i en aftale om, at KIK køber mad til “indkøbspris” – og i øvrigt bruger 
klubbens ressourcer kvit og frit.  

 

Beslutning: 

1. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde 
16.8.2022, kl. 18.00 

 

Eventuelt 


