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Referat af bestyrelsesmøde  
Den 15. februar 2023  kl. 18.00  
 
 

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

Deltagere: Inge-Lis Mørch (ILM), Annie Pihl (API), Ellen Toft (ET), Ivan 
V. Jensen (IVJ) (via Messenger), Morten Palsgaard (MP), 
Peter Mosdal (PM), Wilma Thorup (WT) 

Afbud:  Ingen 
  
 
1. Opfølgning på og skriftlig godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

2. Opfølgning på tidligere møder 
Ingen emner. 
  

3. Orientering  
3.1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM)  

3.1.1. ILM og WT tilmeldes DGU’s temamøde marts og repræsentantskabsmødet den 24 og 25. 
marts.  
 

3.1.2. Aftalen om leje af gulvmåtter er opsagt. I stedet har klubben købt rengøringsvenlige 
måtter. Købet har indtjent sig selv i løbet af 2 år. 
 

3.1.3. Leasingaftalen på printere er opsagt pr. 31. juli. 2023. Der er indhentet tilbud fra to 
andre udbydere. Printerne søges finansieret via fondsmidler og evt. sponsoraftale. 
 

3.1.4. Den 26. januar 2023 blev der afholdt GolfBox kursus i Randers Golfklub. Inge-Lis, Annie, 
Wilma, Jesper, Annelise og Steen Rokbøl deltog. 
 

3.1.5. Seks af klubbens bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt DGU’s kursus i bestyrelsesarbejde, 
som afholdes den 2. marts 2023.  
 

3.2. Orientering om perioderegnskab og budget (ET).   
Ellen gennemgik kort regnskabet pr. 31. januar 2023, som udviser et tilfredsstillende resultat.  

 
3.3. Orientering fra sekretariatet, herunder evt. medlemsændringer   

3.3.1. I forbindelse med et markedsføringsprojekt og en reklamefilm omkring byen Allingåbro, 
har klubben modtaget tilbud om at deltage med en annonce. Prisen vil være 3.000 
kr.  og mod merbetaling, kan der tilkøbes ekstra omtale og fokus på vores klub i videoen.  
Kommunikationsudvalget tager stilling til tilbuddet.   
 

3.4. Orientering fra udvalgene  
3.4.1. Kommunikationsudvalg  

Da klubbens Instagram ikke længere opdateres, vil den blive nedlagt.  
 

3.4.2. Juniorudvalg 
WT orienterede om juniorudvalget og henviste til referat af udvalgets møde den 31. 
januar, som findes på hjemmesiden. 
 

3.4.3. Begynderudvalg 
IVJ foreslog, at prisen på begynderforløbet igen i år bliver 600 kr., hvilket bestyrelsen 
godkendte.  
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Begynderudvalget har til hensigt at oprette en mentorordning, der gør det muligt for 
nye spillere at spille med etablerede spillere og dermed blive introduceret til andre af 
klubbens medlemmer. 
 

4. Drøftelse  
4.1. Præmier til turneringer 

API udarbejder et oplæg til præmier for klubbens turneringer. 
 

4.2. Frivillighedspolitik. 
Frivillighedspolitikken præsenteres i hovedtræk på formandsmødet for input. 

 
5. Beslutning:  

5.1. Forberedelse af formandsmødet den 1. marts 2023 kl. 18.30. 
Punktet blev behandlet sammen med punkterne 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3. 
 

5.2. Fortsættelse af strategiarbejdet:  
5.2.1. - 5.2.2 og 5.2.3: Definere klubbens værdigrundlag, vision og mission 

Det blev besluttet, at Inge-Lis, Ellen og Wilma med input fra den øvrige bestyrelse 
udarbejder et udkast til klubbens vision, mission og værdier, som præsenteres på 
formandsmødet.  
 

5.2.4. Fastsættelse af målsætninger (formål, mål og succeskriterier) for de enkelte strategiske 
indsatsområder. 
Drøftes på formandsmødet. 
 

5.2.5. Ansvar og involvering i de strategiske indsatsområder.  
Drøftes på formandsmødet.  
 

5.2.6. DIF og DGI’s Foreningspulje. 
Fonden er åben for ansøgninger til f.eks. rekruttering eller fastholdelse af medlemmer.  
Der er ikke en udløbsdato for ansøgninger, men på et tidspunkt vil puljen være brugt op.  
 
Det er derfor vigtigt, at Morten og Wilma snarest muligt modtager beskrivelse og budget 
for de aktiviteter, der ønskes igangsat.  
 
Hver ansøgning kan kun dække ét formål. Klubber og foreninger kan sende flere 
ansøgninger med hver sit formål, men hver klub/forening kan maks. få godkendt én 
ansøgning.  
 

5.3. Præsentation af resultaterne af Players 1st tilfredshedsundersøgelserne. 
Resultaterne præsentes af hhv. IVJ, MP og PM på førstkommende bestyrelsesmøde, 
efter at de er gjort tilgængelige for klubben.  
 

5.4. Rekrutteringsudvalg  
Udvalget er nedsat med Niels Erik Larsen, Jan Berg og Henning Jensen som medlemmer. 
Klubbens træner, Jesper L. Larsen, er konstitueret som formand for udvalget. Inge-Lis og Ivan 
fortsætter indtil videre i udvalget.  
 
Udvalget ønskes udvidet med to medlemmer, gerne kvinder.  
 
 

5.5. Seniorklubben – indkøb af vin 
Seniorklubben har rettet ny henvendelse vedrørende indkøb af vinpræmier til seniorklubbens 
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turneringer.  
ILM besvarer henvendelsen.  
 

5.6. Overnatning i campingvogne og mobilhomes på golfklubbens grund 
Det blev besluttet, at gæster i forbindelse med Golfhæftets Under Par Challenge turnering som 
et forsøg tilbydes at overnatte i egne campingvogne/mobilehomes fra lørdag til søndag. Prisen 
vil være 150 kr. Det blev tillige besluttet, at greenfee for eksterne deltagere i Under Par 
Challenge vil være 150 kr., og at deltagerne i denne turnering kan prøvespille banen lørdag den 
12. august for 250 kr. 
 
API opdaterer turneringen på GolfBox og skriver udkast til de nærmere betingelser for 
overnatning.  
 

5.7. Turneringskoordinering 
API har ikke modtaget information om klubberne i klubbens turneringer i 2023. Klubberne i 
klubben har dog oprettet turneringerne i GolfBox.  
WT anførte, at det var hendes opfattelse, at kun turneringer, som ønskes afholdt på andre 
dage end de faste ugentlige dage (tirsdag og onsdag) skulle godkendes af turneringsudvalget.  
 

5.8. Fastsættelse af dato for næste møde.  
Næste møde afholdes mandag den 20. marts 2023.  
 

5. Eventuelt 
 
 

Godkendt på bestyrelsesmøde den _________________   
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ 
Inge-Lis Mørch, formand Ellen Toft, næstformand Annie Pihl 
 
 
_________________________ _________________________ ______________________ 
Ivan V. Jensen Morten Palsgaard Peter Mosdal 
 
 
_________________________ 
Wilma Thorup  
 


