
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 15. august 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Finn Bisgaard   (FB)    

Keld Nomanni   (KN) 

Jan Lemming   (JL) 

Afbud fra: 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb 2. supp. (BG) 

Dorthe Fog  sekretær (DF)  

 

 

1: Godkendelse af referater  

 Afventer som følge af Dorthe´s ferie 

2:    Orientering fra formanden 

- Dræn 

Der er kommet ny ejer i ejendommen ovenfor Driving Range, og den nye ejer her henvendt sig til 

Aarhus Kommune omkring ændring af samlebrønd. Der er kommet ny sagsbehandler hos 

kommunen, og vedkommende vil vende tilbage efter ferien. Det se ud til at kommunen vil 

revurdere sagen.  

 

- Vand fra brønd 

Brønden er klar til brug og afventer kun formel godkendelse hos kommunen.  Etablering af 

pumpestationen er kun muliggjort med stor støtte og hjælp fra velvillige sponsorer blandt vores 

medlemmer. Kablerne er sponseret af Morten Højlund. Nedgravning af rørledning incl rør m.v. 

over til søen bag green på hul 9 er sponseret af Brdr Møller.  



3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

- Medlemstilgang. 

Der har været stor søgning til vores begynderundervisning. Samtlige hold er udsolgt, og det har 

resulteret i ca 130 begyndere, hvoraf flere end 20 har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer. 

Begynderudvalget har gjort en stor indsats her, og en stor tak til dem. Det er vigtigt, at klubbens 

medlemmer tager godt imod begynderne, så de føler sig godt tilpas og vælger at blive i klubben. 

Der er desuden kommet flere nye medlemmer ude fra.  

- XL 

Klubben har solgt 112 medlemsskaber til XL og det er betydelig flere end den gamle golfring. Der er 

mange medlemmer fra de øvrige klubber, som kommer og spiller vores bane. På nuværende 

tidspunkt afventer vi en opgørelse pr 30. juni og kan derfor ikke sige noget om økonomien. 

 

b) Udvalgene 

- Baneudvalg   

Fliser foran klubhus til parkering af buggies er lagt. Der er kommet nye henvisningsskilte til next 

tee. Der investeret i en ny ”Roller”, og det skulle gerne give mere jævne og hurtigere greens. 

Greenkeeperne har svært ved at finde et passende tidspunkt til at trække propper op som følge af 

mange arrangementer og turneringer. Af hensyn til greens er det vigtigt at det sker. Næste år skal 

baneudvalget forsøge at lave en kalender for dette og kommunikere dette ud, så medlemmer og 

gæster på forhånd er orienteret om væsentlige arbejder på banen. Ulempen er at vejret spiller en 

stor rolle, da en del arbejde omkring greens ikke kan gøres i regnvejr, da det kan give trykmærker i 

greens.   

 

- Husudvalg  

Anetavler er kommet op i gangen takket være FL. Træerne omkring bagladen trænger til 

beskæring, og det kræver en lift. Det blev besluttet at det skal gøres. FB er tovholder på dette. 

Toiletterne i gangen trænger til renovering. Der skal laves budget og plan herfor, så det kan gøres 

når sæsonen er slut.  Møblerne på terrassen trænger til udskiftning og det undersøges om der kan 

findes sponsor hertil.  I forbindelse med GIC undersøgelserne er der flere medlemmer, det har 

meldt sig til at passe områderne omkring klubhuset. Det blev besluttet at lave et 

”vedligeholdelsesudvalg” der skal koordinere dette arbejde. Baneservice skal fortsat sørge for at 

klippe græsset.  

 

- Kommunikation og markedsføring, herunder GoogleAD (OPJ og KN): Vi kørte med julitilbud stor 

bane og generelt info om P&P banen på Google Adwords.  

Hen over sommeren er der kørt kampagne på Google Adwords for vores juli-tilbud på stor bane og 

P&P banen. Effekten af denne kampagne er svær at måle, men der har været god søgning på 

begge baner. Baneguide er tilpasset via samarbejdet med Ingenium. Det skal undersøges hvad det 

vil koste at få opmålt P&P-banen.  Det er Ingenium, som står bag App-en ”GLFR”  

 

- Sponsorudvalget 

Der søges efter en sponsor til P&P-banen. Sponsorarbejdet trænger til en større indsats. 

Bestyrelsen har ikke de ressourcer, som det kræver at bearbejde potentielle sponsorer.   

 

 



 4:  Regnskabsgennemgang 

- Pr. 30. juni var der til bestyrelsen rundsendt budgetopfølgning med kommentarer. UP gennemgik 

budgetopfølgningen pr. 31. juli. Indtægterne følger i stor udstækning budgettet, bortset fra at 

indtægterne fra green-fee på såvel stor som P&P bane er bedre end budgettet.  Vejret har været 

medvirkende til at der ikke har været behov for vanding eller andre krævende omkostninger, 

hvorved omkostninger har kunnet holdes inden for budget. Det betyder, at vi på nuværende 

tidspunkt er foran budget. Der vil fortsat være behov for en stram styring af udgifterne, idet vejret 

hurtigt kan sætte en stopper for greenfee indtægterne i resten af sæsonen.  

5: Generelle sager 

- Der arbejdes på at få Anetavler og Hole-in-One på hjemmesiden (BG/DF). 

 6: Enkeltsager 

- Ansøgning om godkendelse i henhold til Ligningslovens §8A. (NHG, UP): er indsendt - svarfristen er 

ikke udløbet. 

 

- GiC undersøgelse. CJ vil til næste møde give en detaljeret gennemgang af resultatet af juli 

undersøgelsen blandt 1/3 af medlemmerne. 

 7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

- Forslaget om at 9-huls medlemmer må starte på hul 10 før kl. 9.00 om morgenen vil på 

forsøgsbasis fortsætte september måned ud. Herefter skal det revurderes.  Der kan måske opstå 

kø på hul 10, selvom det er en betingelse for start på hul 10, at der gøres plads til personer, som 

kommer fra hul 9 og banepersonale.  

 9: Næste møde 19/9. 

 

Referent: Uffe Pedersen 

 


