
 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2017 

kl. 18.30 i klubhuset    Referent: Dorthe Fog 

  

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NG) 
Ole P. Jensen næstformand (OP) 
Uffe Pedersen kasserer 
Keld Nomanni  (KN) 
Lars Kjuul Kristensen formand baneudvalg (LK) 
Jan Lemming husudvalg (JL) 
Finn Bisgaard husudvalg (FB) 
Aage Andersen 1. Suppleant (AA) 
Peter H. Paulsen 2. suppleant (PHP)   
Dorthe Fog sekretær  (DF) 
  
Dagsorden : 
 
1. Godkendelse af mødereferat(er) 

2. Orientering fra: 

2.a Formanden 

2.b Klubsekretæren 

2.c  Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 

4. Generelle sager 

5. Enkeltsager 

6. Lukkede/fortrolige sager 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

 

 

 

 



 

1. Referat af B-møde 16. marts godkendt og underskrevet  

 

2.a Handikapgolf 

 NG og OP har haft møde med Lars Storr, som har været involveret i dette igennem DGU og 

har positive erfaringer. LS vil gerne hjælpe os i gang. Invitation igennem div. 

handikaporganisationer om en dag i juni. Tilbud om tid på P&P banen i dagtimer, hvor banen 

så lukkes. Sølund i Skanderborg kunne være en målgruppe. Bestyrelsen er positiv. Der 

forventes ikke den store medlemstilgang, men vi kan måske få lidt positiv PR. OP/FB er 

tovholder på projektet.  

 

 Århusmesterskaber på P&P 

 NG har fået materiale vedr. en invitation fra Karina. Golfexperten tilbød dengang at stå for 1. 

præmien. De kontaktes igen. Afholdelse i September. NG er tovholder og vil kontakte AW, 

som var primus motor for projektet. Der skal findes hjælpere, da det er et stort projekt. 

 

 Golfbiler 

 NG, OP, LKK og MR har haft møde med Svenningsen, som kan tilbyde os nye elbiler på en 

lejeaftale. Lejeudgift kr. 1.200 pr. bil pr. år. + moms,  inkl. service + halvdelen af 

lejeindtægten. Bilerne har indbygget lader og kræver kun stik. Skal stå så de er synlige. AAGC 

får indtægt for evt. reklame på bilerne. Vi laver en aftale på (3-5) antal biler. OP snakker med 

forsikringen. Vi beholder de gamle biler. 2 til keeperne, 1 til internt brug (Stig, udvalg etc.) 

  

2.b Der er medlemstilgang. Nye indmeldelser i 2017 tæller 41. Hertil er der opgraderinger af 

medlemskab samt genindmeldelser.  Golfringen tæller d.d. 63 medlemmer (97 i 2016). 

 Nye adgangskort er lavet og kan afhentes på kontoret. Kontoret vil have udvidet 

åbningstider i den uge, vi skifter systemet.  Vi prøver at indsamle bolde på dagen og lader 

dem stå fremme til fri afbenyttelse. Nye kort vil koste kr. 50,- 

 Vi skal ha’ bestilt nye scorekort til stor bane (DF) 

 

 

 

 



2.c Baneudvalget 

 Der er ansat 2 nye keepere. Så de mangler biler (får 2 af de gamle).   

 Boldmaskinen: keeperne (Anders) tilkaldes i hverdagen, hvis maskinen ikke kører.  I 

weekender tager Baneservice sig af det, hvis det ikke er noget elektrisk.  

 Der kommer nye bolde, som juniorudvalget pakker ud til Åbent Hus d. 30. april. 

 Lynhytten holdes ren af Baneservice, men alle er jo velkommen til lige at tage en klud eller 

børste, hvis de ser noget ’slemt’ Det er alles opgave at holde hytten pæn. 

 Klubkalender på Google skal aktiveres. AA udsender vejledning/kodeord. 

 Mulligan Net: Erhvervsklubben har sponsoreret et net, som bliver opstillet ved 1. tee. 

 Her kan man så slå sin Mulligan inden start. (KN/FB) 

 Ingenium baneguide app har skiftet navn til LGFR og kan nu tilbyde en masse nye ting, bl.a. 

reklame for klubben. Lyder (måske) interessant.  PHP og AA er superbrugere. KN ser på om 

det er noget vi kan bruge inden vi gør for meget ud af det.  

 

 Juniorudvalget 

 Shortgame på indspilsbanen med blå ringe rundt om flagene og en markering af 

indspilslængde. Blev brugt flittigt af alle sidste år efter juniorlejren. 

 Skilt ønskes opsat ved de 2 puttinggreens, Chipping forbudt. 

 Opslagstavle i greenfeehuset ønskes. Husudvalget prøver at få lavet plads (JL/FB) 

 Juniorpoloer med logo: ansøgning til Erhvervsklubben. 

 

 Kommunikationsudvalg 

 KN har bedt om adm. rettigheder til den officielle side, så vi kan få den åbnet op og bruge 

den til at markedsføre klubben. FB siden kun for medlemmer tæller kun ca. 350 medlemmer. 

 

 Husudvalget: 

 FB/JL er ved at sætte nye skilte op på teestederne. 5 stk. sat op til åbningsmatchen. Resten 

ker på vej. Sponsorskilte sættes op af Poul Steffensen, JL forborer huller. 

 

3.  Regnskabsgennemgang  

Regnskab fremlagt med hovedvægt på nøgletal. En gang i kvartalet fremlægges et detaljeret 

regnskab, som sendes til B-medlemmer inden mødet. UP indkalder til møde med OK omkring 

status på nuværende samarbejde og fremtidigt samarbejde.  



 

  

4. Generelle sager 

 Aktionslisten gennemgået og tilrettet. 

 

5. Ingen enkeltsager 

   

7. Intet evtl. 

 

8. Næste møde(r) mandag d. 29/5 kl. 17.30 og tirsdag d. 27/6.  

 FU møde d. 15/5 kl. 14.00 

 

 
 
Niels H. Graversen                                 Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 
   
 
 
 
Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 
  
 
 
Finn Bisgaard 
  


