
                                                                                                
Referat for bestyrelsesmøde 

 tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 18.00 i klubben 
 

Deltagere:     Referent: Dorthe 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

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) 

 

Fraværende:  

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

 

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) 

        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:  Regnskab 

 5: Generelle sager 

         -Bemanding i weekends og helligdage. 

 6: Enkeltsager 

        -GF juli 

 7: Lukkede/fortrolige sager 

 8: Eventuelt 

 9: Næste møde og næste års generalforsamling 

Referat: 

1:  Seneste referat underskrevet 

2a: Strategiprocessen 

Restauranten (OPJ):   

Stole skal ombetrækkes. JL forhører sig hos mulig kontakt mht engros indkøb af stof. 

Skilt opsættes på banen ved hul 16 med henvisning til bestilling af mad hos Musta (JL) 

Billeder fra kunstner, priser er sat på. Vi mangler lidt info om kunstneren. (OPJ) 

Imødekommenhed (NG): NG og DF har holdt et møde med Gert Kristensen fra baneservice om fokus 

på receptionen i weekenderne. Gert foreslog, at baneservice forlængede morgenvagten, så der er en 

på kontoret, mens der køres rundering på banen. Så efter boldopsamling på DR vil det primære fokus 

være på at hjælpe greenfee gæster og medlemmer. 

Maling af bygninger: Farven blev bestemt på forrige B-møde. Det er vigtigt at det bliver i glans af 

hensyn til holdbarhed. Der er sendt info ud til medlemmerne om projektet uden den store respons. 

Der skal fastsættes en dato for start på projektet, så medlemmerne kan melde sig til en speciel 

dag/periode. JL indhenter tilbud på rensning af bygninger. FB har kontakt til frivillig professionel hjælp 

på DR. Og frivillige medlemmer starter på DR og bagladerne. FB er tovholder på projektet. JL står for 

udskiftning af brædder. 

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

2c: Dræn (NG): Der er ikke de store problemer lige nu pga det fine vejr. NG slås med kommunen. Der skal 

holdes et møde d. 19. juni hvor NG, Mads Richter og Lars Søndergaard deltager. 

2d: P&P mesterskab (NG): Forsøges afviklet i august/september i samarbejde med Mollerup og Aarhus 

Golf Klub. NG snakker med Aarhus GK og Mollerup. Der kom mange gode forslag til afvikling. NG, AA 

og KN er ansvarlige. 

3a: Sekretæren (DF):  Der er kommet enkelte nyindmeldelser samt en del opgraderinger. Det seneste 

åbent hus gav nye prøvemedlemmer til både hold 7 og 8. Greenfee indtægter ligger fint på begge 

baner. 

3b: Baneudvalg (LK):  

 Sandet i bunker på hul 3 skiftes.  

 Vi kører nu med pin placering, som vises i klubhuset. Skiftes ikke på bestemte dage. 

  



 Husudvalg (FB, JL): Elektriker til udskiftning af belysning i baderum og toiletter til LED er bestilt. 

 Der er indkøbt en 40 m vandslange, så der kan vandes blomster etc. uden at slangen skal igennem 

køkken og restaurant. 

Der skal sættes et sikkerhedsnet op på DR på overetagen. JL kontakter KATO for en pris. 

Kommunikation (KN): intet nyt 

Markedsføring (OPJ): Peter Vetterli er kommet med et oplæg på en profilbrochure, som der arbejdes 

videre med.  

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

 Resultatet er pt. bedre end budget og likviditeten er god. Periodeforskydninger kan dog rykke på både 

resultat og likviditet, men alt i alt ser det fornuftig ud. 

5: Enkeltsager: 

Julitilbud på greenfee kr. 200 alle dage inkl. en lille vand/øl. Sættes på hjemmesiden, på FB og mailes 

ud til medlemmer samt opslag i klubben. Musta skal så tilbyde 2-3 (billige) sommertilbud på mad. 

Made in Denmark: vi kører samme greenfee tilbud i uge 35 (27/8-2/9) 

7: Fortrolige sager: 

  

8:  Eventuelt:  

 Forslag om en lille bro over åen ved hul 9. Evt. samme stensætning som ved brønden ved teested på 

hul 9. JL checker om produktionshøjskolen måske kunne lave sådan et projekt. 

 Skt. Hans bålet bliver kun tændt, hvis der kommer meget regn inden. NG træffer afgørelsen. 

9:  Næste møde: FU 7. aug. kl. 9.00, BM 14. aug. kl. 18 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

   

 

 

Finn Bisgaard  


