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Møde: 15. november2022  
 
Bestyrelsesmøde  
 

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

Deltagere: Inge-Lis Mørch (ILM), Ellen Toft (ET), Ivan V. Jensen (IVJ), 
Morten Palsgaard (MP), Peter Mosdal (PM) 

Afbud:  Annie Pihl (API), Carsten B. Støttrup (CBS) 
  
Referat af møde 
 
1. Fremlæggelse af referat af sidste møde til skriftlig godkendelse   

Referatet af bestyrelsesmøde den 18. oktober 2022 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
  

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

2.1.1. Forældre til juniorer har sponseret etablering af lys på driving range, således at det er 
muligt at træne i de mørke timer 
 

2.1.2. Den nye varmepumpe er installeret. Der mangler isolering af rør og påsætning af låger 
omkring anlægget.  
 
Personale og bestyrelsesmedlemmer skal instrueres i, hvordan temperaturen 
reguleres. Annelise kontakter leverandøren. 
  
MP tilføjede under dette punkt, at en nedsættelse af temperaturen med 1 grad giver 
en besparelse på 5 % på varmeregningen. Yderligere besparelse kan opnås ved at 
holde skydedøre i klublokalet samt døre til køkken og mellemgang lukket.   

 
2.2. Orientering om perioderegnskab og budget (ET). Hvert kvartal en specificeret gennemgang.  

2.2.1. Regnskab pr. 31. oktober 2022: 
Kontingentindtægterne var på samme niveau som i oktober sidste år, mens greenfee 
var højere.  
 

2.3. Orientering fra sekretariatet   
2.3.1. Juletræer til opsætning inde og ude er leveret.  

 
2.3.2. Gløgg og æbleskiver bliver i år solgt fredag den 2. december 2022. ILM og ET står 

sammen med Annelise for arrangementet.   
 

2.3.3. Personalejulefrokost afholdes den 9. december 2022 kl. 12.30.   
 

2.4. Orientering fra udvalgene  
2.4.1. Sponsorudvalget (MP) 

Ny sponsorbrochure er under udarbejdelse. 
Nuværende sponsorer kontaktes med henblik på fornyelse af aftaler.  
 

2.4.2. Eliteudvalget (PM) 
Flere elitespillere har desværre meddelt, at de har til hensigt at melde sig ud af NDG 
fra og med 1. januar 2023.  
 

2.4.3. Begynderudvalget (IVJ) 
Ingen emner. 
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2.5. Generalforsamlingen  
2.5.1. Aktivitetslisten for forberedelse af generalforsamlingen følges.  

 
2.5.2. ILM færdiggør bestyrelsens beretning.  

 
2.6. Greenkeeperelev 

Der er ansat en greenkeeperelev med tiltrædelse medio marts 2023. Tiltrædelsestidspunktet 
er afpasset med uddannelsesforløbets vekslen mellem praktik og skoleophold.  
 

2.7. Mer’Golf 2023 
Samarbejdsaftalen mellem NDG, Ebeltoft, Mollerup og Søhøjlandet fortsætter uændret i 2023.  
  
Mer’Golf-klubberne har rettet henvendelse til flere end 20 klubber i nær- og fjernområder, 
men ingen har vist interesse for at tilslutte sig samarbejdet.  
 

3. Drøftelse  
3.1. Vinteraktiviteter  

3.1.1. Gratis træning vil blive tilbudt på udvalgte lørdage i vinterperioden.  
Efter bestyrelsesmødet er information sendt pr. mail til klubbens medlemmer. 
Tilbuddet gælder ikke klubbens vintermedlemmer.  
 

3.1.2. Regeludvalget arrangerer en undervisningsaften i løbet af vinterperioden.  
  

3.1.3. Forslag om at tilbyde udleje af lokale til private og erhvervsmæssige arrangementer vil 
blive drøftet senere.  
 

3.1.4. DGU regionalmøde  
ILM og ET har deltaget i DGU’s regionalmøde og orienterede kort om mødets indhold. 
Materiale fra mødet er sendt til bestyrelsesmedlemmerne.  
 
ILM og ET nævnte bl.a. at, DGU på landsplan forventer, at antallet af medlemmer i 
golfklubberne vil falde med ca. 5000 i 2023.  
 

4. Beslutninger    
4.1. Udskiftning af vinduer og døre i greenkeeperbygningen: 

Der er modtaget tilbud fra JS Byg på udskiftning af døre og vinduer i greenkeeperbygningen. 
Baseret på tilbud fra JS Byg har Norlys givet tilsagn om økonomisk støtte til udskiftningen.  
 
Bestyrelsen drøftede på mødet et forslag om at isætte vinduesrammer af plastik i stedet for 
træ, men besluttede at fastholde tilbuddet fra JS Byg med rammer af træ, da tilskuddet fra 
Norlys ellers bortfalder.  Udskiftningen igangsættes snarest.   
 

4.2. Strategiarbejdet: 
4.2.1. Fortsættelse af strategiarbejdet: 

På næste ordinære bestyrelsesmøde skal klubbens værdigrundlag diskuteres.  
 

4.2.2. Tilbagemelding til klub- og udvalgsformændene: 
Formændene, som deltog i strategimøde den 4. oktober 2022 informeres snarest om, 
hvilke emner der arbejdes videre med. 
 
Der er planlagt formandsmøde den 1. marts 2023 og medlemsmøde i slutningen af 
marts 2023. På begge møder vil hovedtemaet være klubbens strategi.  
 

4.3. Afdragsordning for kontingent.  
Klubben vil tilbyde, at kontingentet for første halvår af 2023 kan betales i rater.  
Efter bestyrelsesmødet er tilbuddet sendt pr. mail til alle medlemmer.  
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4.4. Players 1st (Elektroniske tilfredshedsundersøgelser). 
Det blev besluttet at fortsætte abonnementet på Players 1st i 2023, og ansvaret for de enkelte 
områder i programmet blev fordelt mellem 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Orientering om resultaterne af Players 1st undersøgelserne vil fremover være fast punkt på 
dagsordenen til bestyrelsesmøderne. 
 

4.5. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde. 
24. november 2022: Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.  
20. december 2022 kl. 18.00: Ordinært bestyrelsesmøde inkl. spisning.   
 

5. Eventuelt 
5.1. Fælles vinindkøb 

Der er stillet forslag om, at klubberne i klubben fremover køber vin gennem klubben. Der er 
hensigten at indgå aftale med en forhandler om at få vinflaskerne forsynet med etiket med 
NDG logo. Inden der tages endelig stilling til forslaget, skal der indhentes tilbud fra relevante 
leverandører.  
 

5.2. Vintergreenfee  
Det aftales med greenkeeperne, hvornår banen overgår til vinterbane. Pr. samme dato vil 
greenfee blive nedsat. Det er efterfølgende besluttet, at vi overgår til vintergreenfee priser den 
28. november 2022. Priserne fremgår af hjemmesiden. 
 

5.3. Regulering af kragebestand.  
MP oplyste, at en jæger fra den lokale jagtforening har været i NDG for at regulere bestanden 
af krager på banen. MP kontakter foreningen igen, da der er behov for yderligere regulering. 
 
 

Godkendt på bestyrelsesmøde den _________________   
 
 


