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Møde: 18. oktober2022  
 
Bestyrelsesmøde  
 

Ordstyrer: Inge-Lis Mørch 
Referent:  Wilma Thorup (WT)  

Deltagere: Annie Pihl (API), Ellen Toft (ET), Carsten B. Støttrup (CBS), 
Inge-Lis Mørch (ILM), Ivan V. Jensen (IVJ), Morten 
Pasgaard (MP), 

Afbud:  Peter Mosdal (PM) 
  
Referat af møde  
ILM bød velkommen til mødet og oplyste, at WT ville tage referat af bestyrelsesmøderne frem til 
generalforsamlingen, således at Morten kunne få frigjort tid til andre opgaver.  
 
1. Fremlæggelse af referat af sidste møde til skriftlig godkendelse   

Referatet af bestyrelsesmøde den 20. september 2022 blev uden bemærkninger godkendt og 
underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
  

2. Orientering  
2.1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM)   

2.1.1. Greenkeeperelev 
Stillingen endnu ikke er besat. 
 

2.1.2. Mer’Golf  
Samarbejdsaftalen er endnu ikke er fornyet, da der fortsat er enkelte punkter under 
drøftelse. 
 

2.2. Orientering om perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang.  
2.2.1. Fremlæggelse af udkast til årsregnskab 2021/2022 (ET)  

Udkast til årsrapport blev udleveret og gennemgået.  
 

2.2.2. Fremlæggelse af udkast til budget for 2022/2023  
Udkast til budget blev udleveret og gennemgået.  
 

Det blev påpeget, at posten ”Turneringsudgifter” ikke inkluderer alle udgifter i forbindelse med 
klubturneringerne, idet eksempelvis mad og køkkenhjælp konteres på andre konti.  
 
Bestyrelsen godkendte udkast til årsrapport 2021/2022 og til budget 2022/2023, som vil blive 
indstillet til generalforsamlingens godkendelse den 24. november 2022.  
 

2.3. Orientering fra sekretariatet  
Der var ingen emner fra sekretariatet.  
 

2.4. Orientering fra udvalgene  
2.4.1. Turneringsudvalget (API):  

a) Cross Country turneringen må desværre aflyses grundet for få tilmeldte.  
b) Turneringsudvalget foreslår, at klubberne i klubben deltager i klubbens 

juleturnering i stedet for at afholde egne juleturneringer.  
 

2.4.2. Begynderudvalget (IVJ) 
a) Der er i 2022 kommet 37 nye golfspillere, hvoraf hovedparten har fået 

banetilladelse, mens enkelte først lige er påbegyndt undervisningsforløbet.  
  

2.4.3. Sponsorudvalget  
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a) MP bekræftede, at sponsorudvalget snarest muligt vil gennemgå og opdatere 
”sponsorsiden” på hjemmesiden. 
 

3. Drøftelse  
3.1. Status og opfølgning på forberedelse til generalforsamlingen  

3.1.1. Aktivitetslisten forud for generalforsamlingen blev gennemgået. Forhåndsorientering 
om generalforsamlingen udsendes snarest, herunder opfordring til at opstille til 
bestyrelsen og til at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
Alle medlemmer opfordres derforuden til at indstille kandidater til ”Årets medlem” 
ved fremsendelse af begrundede forslag til sekretariatet. Blandt de indstillede vælger 
et udvalg bestående af repræsentanter for bestyrelsen, klubberne i klubben og 
udvalgene Årets Medlem. ET er formand for udvalget.  

3.1.2. Bestyrelsen foreslår en dirigent på generalforsamlingen.  
3.1.3. Der indkøbes nyt headset med mikrofon til højtaleranlægget inden 

generalforsamlingen. 
3.1.4. Det er konstateret, at der ikke er nogen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022, men til 

gengæld er fem på valg i 2023. Det blev derfor besluttet at trække lod blandt de fem 
om, hvilke to medlemmer der skal på valg i 2022. Herefter kommer vi ind i den rytme, 
der er beskrevet i vedtægten. Carsten meldte sig frivilligt til at gå på valg, og 
lodtrækningen blandt de resterende fire faldt på Peter Mosdal. Både Carsten og Peter 
modtager genvalg. 
 

4. Opfølgning på strategiarbejdet  
4.1. Værdier: Tilbagemelding fra Kim Uldahl, DGU, vedr. definition af vores værdier afventes. ”Vi 

samler på venskaber” bør indgå i vores værdier.  
 

4.2. Frivillige: Med det formål at gøre det lettere for medlemmerne at påtage sig små og større ad 
hoc opgaver, vil opgaverne som et forsøg blive synliggjort på en opslagstavle i indgangspartiet.  
 

4.3. Aktiviteter: På møde den 12. oktober 2022 identificerede klubbens bestyrelse sammen med 
formændene for udvalgene og klubberne i klubben en række aktiviteter, som skal gøre det 
muligt at nå målene for de strategiske fokusområder, bestyrelsen har valgt at arbejde videre 
med. Klubbens sekretær, Annelise, deltog i arbejdet og har efterfølgende bidraget med 
yderligere forslag til mulige aktiviteter.  
 

5. Beslutning  
5.1. Næste møde er fastsat til 15. november 2022 kl. 18.00.   

 
6. Eventuelt   

6.1. ET oplyste, at Norlys har bevilliget fondsmidler til udskiftning af døre og vinduer i greenkeeper-
bygningen. Arbejdet ønskes gennemført inden vinteren, forinden indhentes nyt tilbud fra 
leverandøren. Derefter skal Norlys kontaktes for godkendelse af det reviderede tilbud.  
 

6.2. IVJ gjorde opmærksom på, at det af ”Players 1st” undersøgelsen fremgår, at der er mange 
medlemmer, som er parate til at yde en frivillig indsats for klubben.  
 

6.3. Under overskriften ”I Norddjurs Golfklub samler de på venskaber” bragte Golfbladet i oktober 
måned en artikel om klubben og banen. Artiklen blev bragt på side 36-37 i Golfbladet nr. 10.  

 
 
Godkendt på bestyrelsesmøde den _________________   
 
 


