
                                                                                                
Referat for bestyrelsesmøde 

 tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 18.00 i klubben 
 

Deltagere:     Referent: Dorthe 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Keld Nomanni   (KN) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Finn Bisgaard   (FB) 

Jan Lemming   (JL) 

Aage Andersen 1. supp. (AA) 

Peter H. Paulsen 2. supp. (PHP) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referater 

2:    Orientering fra formanden 

a) Forløb af strategiprocessen: 

-Restauranten (OPJ) 

-Imødekommenhed (NHG) 

-Maling af bygninger og forelæggelse af plan for fremtidig vedligeholdelse (FB og JL i samarbejde 

med Lasse Larsen) 

-Banen (LK) 

        b)  Information om processen og fremdrift 

        c)  Dræn 

        d) P&P mesterskab (NHG) 

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

b) Udvalgene 

- Baneudvalg (LK) 722 

- Husudvalg (FB og JL) 

- Kommunikation og markedsføring (OPJ og KN) 

 4:  Regnskabsgennemgang (UP) 

 5: Generelle sager 



         -Bemanding i weekends og helligdage. 

 6: Enkeltsager 

        -Dataforordning (UP) 

 7: Lukkede/fortrolige sager 

        -Drøftelse af effektuering af bestyrelsesarbejdet 

 8: Eventuelt 

 9: Næste møde og næste års generalforsamling 

 

Referat: 

1:  Seneste referat underskrevet 

2a: Strategiprocessen 

Restauranten (OPJ):  Åbningstilbud og brunch var en succes. Pinsebrunch blev aflyst. Der skal 

annonceres tidligere og også annonceres i lokalavisen, så vi får gjort opmærksom på restauranten. 

Kommende tilbud: brunch på ’fars dag’, julitilbud m. greenfee og mad og VM fodbold. 

Der er kommet nye duge. Stole skal ombetrækkes. JL forhører sig hos mulig kontakt mht engros indkøb 

af stof. 

Anetavler skal tages ned og vægge males i en varmere farve. Lokal maler udstiller og ved salg får 

klubben provision. 

Klubber-i-Klubben skal opfordres til at spise efter spil. Musta skal informere om dagens ret i god tid. DF 

kan sætte det i Golfbox som pop-up, når folk booker tid. Det skal altid være muligt at bestille en 

burger. 

Imødekommenhed (NG): NG og DF holder møde med Gert Kristensen fra baneservice om fokus på 

receptionen i weekenderne. 

Maling af bygninger. Farveprøver blev forelagt. Enighed om farven Flüggers U-738, mat, dvs glans 5 

eller 10. FB har lavet en opmåling til ca. 1250 m2. JL har snakket med Jan Fausing. Timeforbrug 

skønnes til ca. 300 timer og maling ca. 30 x 10 liter. Nogle steder skal der males 3 gange for at det 

dækker den gule farve. Huset skal først renses med algefjerner. FB/DF laver et skriv til medlemmerne, 

for at høre om der er frivillige, der vil hjælpe. FB bliver tovholder på projektet, men der skal gerne 

findes én mere.  Arbejdet tænkes udført såvel hverdage som weekend. En bygning ad gangen. 

Banen (LK): Vandingsanlægget har være ude af drift efter lynnedslag. Fejlen er lokaliseret. Der skal 

graves nye kabler ned og skaden er ved at blive udbedret. Driving Range skal grubes, og DR vil være 

lukket i 2-3 dage. DF sætter det på hjemmesiden og medlemmer informeres. Fremover klippes green 

både lørdag og søndag. Èn hverdag vil herefter ikke blive klippet.  2 greenbunkers har anderledes sand. 

Skal måske ændres på et tidspunkt, så alle bunkers er ens. 

2b: Processen (NG): Medlemmer/deltagere i strategiarbejdet skal informeres. 

2c: Dræn (NG): Der er dialog med kommunen. Der er ikke de store problemer pg pga det fine vejr. 

2d: P&P mesterskab (NG): Den lever stadig. Forsøges afviklet i august/september i samarbejde med 

Mollerup og Aarhus Golf Klub. AA og KN vil gerne være med i udvalget. 

 



3: Sekretæren (DF):  Medlemstilgang til dato er 78 indmeldelser + en del opgraderinger. Der er pt 32 

prøvemedlemmer. Greenfee indtægter ligger fint på begge baner. 

 

4: Baneudvalg (LK): 722 kan stadig ikke køre og der forhandles stadig med Svenningsen. Der afholdes et 

nyt møde (uden advokater). 

 Husudvalg (FB, JL): Træer ved DR er fældet, Mulligan net er repareret, broen er repareret, håndtag på 

baglade skiftet og alle døre er smurt med låseolie.  DF checker op med Supervision alarm mht 

tilkaldevagt ved alarm. Udskiftning af belysning i baderum og toiletter til LED. FB har fået tilbud, som er 

godkendt. 

Kommunikation (KN): WIFI skal opgraderes hvis muligt. Hjemmesiden er langsom. IT-folkene skal 

kontaktes (DF).  

Markedsføring (OPJ): Peter Vetterli er på sagen – men er lige nu på ferie. 

Sponsorudvalg (NG): Der er nogle der er stoppet og nye kommet til. Alle er faktureret. Hjemmesiden 

skal opdateret. DF snakker med KR. Skærm og skilte skulle være i orden. 

5: Regnskabsgennemgang: UP har rundsendt en oversigt så dybere gennemgang var ikke nødvendig. 

6: Dataforordning (UP): UP har udfærdiget et oplæg til en privatlivspolitik for Aarhus Aadal Golf Club, 

som vil blive lagt på hjemmesiden. Indmeldelsesblanketter tilrettes og alle medlemmer informeres på 

mail. Klubber-i-Klubben vil blive kontaktet mht deres håndtering af data. 

7: Fortrolige sager: 

8:  Eventuelt 

9:  Næste møde: FU 11. juni kl. 9.00, BM 12. juni kl. 18 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

   

 

 

Finn Bisgaard  

 

 


