
 
 
 

Møde: 16/8-2022 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Ordstyrer:   Inge-Lis 
Referent:     

Deltagere:  Inge-Lis Mørch, Ellen Toft, Annie Pihl, Inge-
Lis Mørch, Carsten Støttrup, Ivan V Jensen 
Afbud:   Peter Mosdal, Morten Palsgaard, Wilma 
Thorup         

  

Dagsorden: 

Orientering: 

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

- Klubhuset træner til maling udvendigt. Det er aftalt med Søren Bang og Flemming Frandsen, 
at de står i spidsen for projektet. Der er udsendt en opfordring gennem Golfbox til 
medlemmer om at melde sig som frivillig den 30.9. og den 1.10.2022. Det er i den 
forbindelse aftalt med formændene for Klubber i Klubben, at de gør en særlig indsats for at 
hjælpe med at finde frivillige. Man kan tilmelde sig som frivillig til maling af klubhuset under 
”turneringen”, der ligger i Golfbox under den 15.8.2022 

- Onsdagsherrerne opfordrede til et møde med bestyrelsen ift. bestyrelsens drøftelser om 
Klubber i Klubben i referatet fra det sidste bestyrelsesmøde. Der var 11 til mødet, hvor 
bestyrelsen redegjorde for vore drøftelser, og Ellen gennemgik regnskabet med redegørelse 
for de mange ekstra udgifter, vi har i år. Det blev endvidere drøftet, at det vil blive 
nødvendigt med en kontingentstigning til næste år. 

- Der er iflg. aftale med Baneudvalgsformanden og bestyrelsen udfærdiget et notat om banens 
stand og de udfordringer der er med kontinuerligt at pleje banen for at holde en høj 
standard. Notatet lægges på hjemmesiden snarest. 

- Det frivillige madhold, som består af 6 kvinder, har siden først i juni måned serveret en enkel 
ret om fredagen og i de seneste uger om lørdagen eller om søndagen. Vi kan konstatere, at 
uanset ugedag synes det ikke at have den store interesse, idet der kun bliver bestilt ganske få 
kuverter hver gang. Vi må derfor konkludere, at dette initiativ ophører. Vi overvejer at 
genoptage initiativet til efteråret/vinter. 

- Den 13.8.2022 løb fadølsautomaten løbsk med gratis øl til nogle gæster/medlemmer inden 
et par årvågne medlemmer fik slukket for strømmen og tilkaldt Inge-Lis Mørch, der fik 
genstartet anlægget. Fejlen skyldes strømsvigt fra el-tavlen. 

- Den 14.8.2022 stoppede alle toiletter, fordi brøndene var fyldt op. Ellen og Jan Toft var 
tilfældigvis på banen og afbrød deres golfspil for at prøve at udbedre situationen, men 
forgæves. Medlemmer og gæster blev derfor henvist til at bruge toilettet i 
greenkeeperbygningen. 
 

2. Orientering af perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang. (ET) 
- Ellen Toft gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger: Vi har som tidligere nævnt 

haft store uforudsete udgifter i dette regnskabsår, ligeledes er vores elregning steget 
betragteligt. Vi har også bestilt ny varmepumpe til vores jordvarmeanlæg i klubhuset. Den 
gamle er stået af pga. alder, det er en udgift på kr. 125.000.   Vores resultat pr. ultimo juli er 
tilfredsstillende når der tages højde for disse uforudsete udgifter, men vi følger p.t. ikke 
vores budget. Vores likviditet er tilfredsstillende efter kontingentindbetalingerne pr. 1/7, 
men senere på året vil der blive brug for træk på vores kreditter, hvilket dog ikke ses som et 
problem.      



 
 
 

Vi har modtaget 3 tilbud om etablering af betongulv i maskinhallen for de 98.000 kr, vi har 
modtaget i gave fra Norddjurs Kommune, og som er øremærket til dette formål. Tilbuddene 
er sammenlignelige i materialer og udførsel. Vi valgte efter en drøftelse det billigste tilbud. 
Arbejdet skal udføres inden udgangen af året. 

- Vi forventer den nye varmepumpe etableret inden fyringssæsonen. 
 

3. Orientering fra udvalgene 
 

- Begynderudvalget/Ivan Jensen orienterede om, at ca. 30 nye medlemmer har fået 
banetilladelse og ca. 20 er indmeldt i klubben. 
På søndag er der ”spil-med-dag” arrangeret af DGU med fokus på at få tidligere golfspillere i 
gang igen. Der er pt. kun tilmeldt ganske få til arrangementet. 

 
- Klubhusudvalget/Carsten Støttrup bad sig fritaget for formandsposten i udvalget. Annie Pihl 

overtager formandsposten. Carsten overtager arbejdet med fødevarekontrol fra Annie. 
 

4. Uge 34 
- Pt. har 33 frivillige meldt sig som hjælpere i uge 34 – alt fra ½ dag til hele ugen, hvilket vi er 

meget taknemmelige for. Annie, Ellen og Inge-Lis arbejder med planlægning for ugen. 
Sekretariatet hjælper på tværs som koordinatorer. Vi mangler dog stadig frivillig hjælp, 
specielt til sidst på ugen. Konceptet i år er nyt. bla. udskænker vi smagsprøver fra sponsorer 
på kaffe og chokolade (Djurslands Bank), øl (Carlsberg), vin (Sparekassen Djursland) og 
sodavand og små snacks (Norddjurs Golfklub) ved enkelte huller, og der er flere 
konkurrencer på banen. Endvidere holder vi et stort attraktivt udsalg af tøj i shoppen. 

 
5. Strategiarbejdet 

- Kim Uldahl har reserveret de 3 datoer, vi foreslog til det fortsatte strategiarbejde. Alle dage 
kl. 16.30 – 20.30: 
12.9. – bestyrelsen 
4.10. – formandsmøde 
12.10. – bestyrelsen 
Der adviseres snarest om formandsmødet 
 

Drøftelse: 

Pasning af klubhuset  

Det er ofte førstehåndsindtrykket ved ankomsten til klubben, der er med til at afgøre oplevelsen i 
sin helhed. Standarden for vedligeholdelse af udenom-arealerne ved indgangspartiet til klubhuset 
er utilstrækkelige. 

Vi søger derfor frivillige til at feje flisearealet fra postkassen op til, foran og rundt ved hoveddøren 
(ved trolleyer og bænk) et par gange om ugen. Vil du hjælpe med den opgave – evt. lejlighedsvis, så 
henvend dig i sekretariatet og lav en aftale med Jesper eller Annelise. 

Beslutning: 

1. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde 
- Tirsdag, den 20.9.2022, kl. 18.00 

Eventuelt 



 
 
I foråret traf bestyrelsen beslutning om ansættelse af en greenkeeperelev. Stillingsopslaget gav på det 
tidspunkt et utilstrækkeligt antal ansøgere, hvorfor vi nu gentager processen. 

Begreberne Medlemmer og Greenfeegæster, der er klistret på GolfMore – og Golfboxen også skal være på 
engelsk og evt. tysk. 


