
 
 
 

Møde: 20/9-2022 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Ordstyrer:   Inge-Lis 
Referent:    Morten 

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

  
Referat 

Opfølgning: 

1. Vandopsamling fra klubbens tage (MP) 
a. Regnvand fra tagene ønskes opsamlet i tanke, således at greenkeeperne kan anvende det 

på banen. Greenkeeperen kan godt bruge vandet. Klubben har allerede flere tanke, som 
hver kan rumme ca. 1000 liter vand. Tankene skal tilkobles nedløbsrørene, og der skal 
monteres pumper på tankene.  

b. Annie undersøger, om der er frivillige, som kan påtage sig disse opgaver. 
2. Mesterskabstavler (API/PM) 

a. Der er ikke plads til flere navne på klubmesterskabstavlerne, og heller ikke plads til flere 
tavler af den størrelse vi har nu. Annie og Peter kommer med forslag til andre løsninger. 

3. Gratis greenfee-aftaler med andre golfklubber uden for nærområdet (ILM) 
a. Udsættes til senere. 

4. Etablering af ny jordvarmepumpe ET/ILM) 
a. Der er modtaget et meget konkurrencedygtigt tilbud fra Paul Christensen, som derfor har 

fået opgaven. Ellen kontakter ham for opstart på arbejdet. 
5. Nye skraldespande til banen (ET/ILM) 

a. Jesper bestiller nye indsatser. 
6. Regler for kørsel med persontransporterende køretøjer på banen (ILM) 

a. Inge-Lis følger op næste gang. 

Orientering: 

1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM) 
a) Evaluering af uge 34 

Regnskabet for uge 34 er gjort op. Hele ugen gav et overskud på godt 80.000 kr. 
Der er holdt evalueringsmøde for de frivillige, og de, der ikke kunne komme til mødet, har sendt 
deres bemærkninger på mail. Der er indkommet mange konstruktive bemærkninger og idéer, vi kan 
bruge til næste års planlægning.  
 

b) Orientering om banen/fairways 
Baneudvalget har udsendt en orientering om banens stand, specielt fairways med forklaring om, 
hvorfor det er svært at gøre fairways gode med et knips, men at der arbejdes ihærdigt på det. 
Stig har udarbejdet et notat om gåsebiller, hvilket findes på hjemmesiden. 
 

c) Hærværk på private buggies 



 
 

Vi har oplevet hærværk på 3 private buggies. I uge 33 var sæderne taget af bilerne og smidt ved 
siden af bilerne. Vi troede, det var batterierne, de ubudne gæster var interesseret i, så i nogle dage 
blev klubbens buggies låst inde i maskinhuset om natten – ikke mindst fordi vi stod foran uge 34 
med stor udlejning af buggies. Netop da vi regnede med, at alt var faldet til ro, og vi opgav at låse 
klub-buggierne inde, blev to af de private buggies hærget. Denne gang blev instrumentbrættet 
stjålet, og vi genoptog at låse klub-buggierne inde nogle nætter.  
 

d) Vedligeholdelse af klubhuset 
Klubhuset har i længere tid trængt til udvendig træbeskyttelse og sydgavlen til udskiftning. 
Endvidere er hjørnestolperne på huset rådne i bunden. 
Der er derfor igangsat udskiftning af hjørnestolper og udvendig beklædning af sydgavlen samt 
maling af hele huset mv.  
Det frivillige håndværkersjak og et frivilligt malerhold går snarest i gang med arbejdet, som vil koste 
ca. 15.000 kr. 
 

e) Opsætning af ladestander til el-biler 
Ladestanderen er monteret og forventes klar til ibrugtagning i nærmeste fremtid.  
 

f) Opslag om greenkeeperelev 
Stillingen som greenkeeperelev er genopslået med ansøgningsfrist 30.9.2022. Opslaget er sendt til 
AMU Nordjylland, Beder Gartnerskole, DGU, DGA, klubbens hjemmeside og Facebook m.fl. 
 

g) Møde i Mer´Golf styregruppe 
Det årlige møde blev holdt i Norddjurs Golfklub den 13.9.2022. Aftalen blev gennemgået og 
fornyet. Det blev besluttet, at alle fire klubber igen i år retter henvendelse til omkringliggende 
klubber for et evt. samarbejde. Endvidere var der en del erfaringsudveksling bl.a. om 
klubturneringer, frivilligt arbejde, juniorer mv. Der udarbejdes særskilt referat fra mødet. 
 

h) Tak for hjælpen turnering 2.10.2022 
Der er udsendt indbydelse til 94 frivillige. Vi gør vort bedste for at huske alle.  
Har vi alligevel overset nogen, så fortæl det venligst til os, så vi kan rette op på fejlen. 
 

i) Tak for Hjælpen Turneringen 
Jesper undersøger, om vi kan få nogle sponsor-præmier. 
 

j) Opfølgning på træning - gratis træning og solgt træning 
34 begyndere har deltaget i begynderforløbet. Det vil senere blive taget stilling til, om der i den 
kommende sæson skal oprettes et ”Kvindegolf” hold.   
Tilbuddet om gratis træning på udvalgte dage er blevet vel modtaget. Det er hensigten også at 
tilbyde nogle gratis lektioner for hold til næste år. 

 
2. Orientering af perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang. (ET) 

a. Ellen gennemgik økonomien. En del ekstraordinære udgifter udfordrer regnskabet. 
a) Fondsansøgninger 

a. Hanne Larsen og Ole Birger Bach vil gerne give stafetten videre. Wilma Thorup og 
Morten Palsgaard tilbyder at fortsætte opgaven. Bestyrelsen takker Hanne og Ole for 



 
 

deres engagerede og ihærdige indsats, som har betydet store tilskud til klubbens 
økonomi. 

b) Momskompensation – ny runde.  
a. Det er vigtigt, at vi igen i år får indsamlet 200 kr. fra mindst 101 medlemmer, således at 

så vi kan søge om momskompensation i 2023. Indsamling af 200 kr. pr medlem giver ca. 
20.000 kr. I 2021, som er det første år, vi har søgte momskompensation, modtog vi 
125.000 kr. og håber på lignende beløb i 2022.  Plexiglasrøret til opfyldning af én bold 
for hvert bidrag opsættes i klubhuset som sidste år, så medlemmerne kan følge med i, 
hvornår røret er fyldt op/målet er nået. Vi håber medlemmerne vil tage godt imod 
opfordringen igen i år. 

 
c) Nye vandprøver 

a. Vores vand skal testes jævnligt for urenheder mv. Vi har i en periode haft udfordringer 
med testresultaterne, som ikke opfyldte normerne, og har derfor måttet ofre nye filtre 
mv. i vandværket ud over omkostningerne til prøvetagningerne. Vi har netop fået 
godkendt det seneste testresultat, men skal have vandet testet igen i januar 2023 og 
igen sommeren 2023. 

d) Vi har søgt om nedsat elafgift, og fået rettet BBR til, men har desværre fået afslag, da kun 
privatkunder, som kan opnå en reduktion i elafgiften., 

e) Arbejdet med gulvet i maskinhallen ledes af Stig. Arbejdet skal udføres inden nytår for at opnå 
tilskuddet på 98.000 kr. bevilget af Norddjurs Kommune. 
 

3. Orientering fra sekretariatet 
a. Der var ingen emner under dette punkt. 

4. Orientering fra udvalgene 
i. Sponsorudvalget  

1. Status (Morten/Jesper): fremgang på ca. 30.000 kr. i forhold til sidste år. 
 

Drøftelse: 

1. Forberedelse til generalforsamlingen (ILM) 
a. Aktivitetsplan gennemgået. 

2. Valg til bestyrelsen (ILM) 
a. Inge-Lise opdaterer ”bestyrelses-historikken” – hvem er på valg 

3. Evaluering af klubmesterskabet (ILM) 
a. Flere deltagere er ønskeligt, men de, der deltog, havde nogle gode og hyggelige dage med 

godt vejr. 
4. Strategi-arbejdet (ILM)   

a. Strategiarbejdet er genoptaget på et møde med Kim Uldahl fra DGU den 13.9. Arbejdet 
fortsætter med et formandsmøde og herefter et afsluttende møde med bestyrelsen. 
Resultatet forventes at kunne præsenteres senest på generalforsamlingen ultimo 
november 2022. 

5. Forslag fra medlemmer (CBS) 
a. Ønske om afskærmning ved tee 48 på hul 11. 
b. Ønske om afskærmning på hul 14 mellem tee 57 og 48 
c. Ønske om frugttræer. Medlemmerne opfordres til at komme med et frugttræ, som kan 

plantes efter nærmere aftale med greenkeeperne. 



 
 

6. Gåsebiller (CBS) 
a. Stig har skrevet et notat om gåsebillerne og de ødelæggelser, der forvoldes af fugle og/eller 

mårhunde, når de søger efter laverne på fairways. Notatet findes på hjemmesiden. 
Ødelæggelserne kan formentlig mindskes ved reduktion af kragebestanden. Morten drøfter 
dette med Stig. 

Beslutning: 

1. Markedsføring af og pris for vintermedlemskab 
a. Vintermedlemsskab sættes til 1.799 kr. 

2. Regler for kørsel på banen med buggies, løbehjul og scooters 
a. Punktet udskydes til senere. 

3. Fastsættelse af dato for næste møde – 18.10.2022. 
 

Eventuelt 

1. Players1st – Peter Mosdal og Morten Palsgaard gennemgår resultaterne og præsenterer en 
oversigt for bestyrelsen. 

2. Venskabsturnering for hold. Annie Pihl opsætter en tilmeldings-”turnering” i Golfbox og formulerer 
en præsentation af konceptet, så alle medlemmer bliver orienteret herom. 

 

 

 


