
                                                                                                  
Referat  TELEFON bestyrelsesmøde 

 torsdag den 26. marts 2020 kl. 17:10 i klubhuset 
 

    

Til stede: NHG, OPJ, UP, KN, LK, FB, JL, CJ, BG og DF 

Referent: Dorthe Fog 

 

1. Hvad sagde DGU og hvad gør vi. (Vi har jo vedtaget at åbne 18 huls banen på søndag med de 

restriktioner, der fremgår af vedhæftede liste, hvor Dorthe har lavet sine tilføjelser. 

- Vi fastholder, at vi åbner stor bane søndag d. 29 iht nedenstående restriktioner: 

- Kun medlemmer af Aarhus Aadal Golf Club må i en periode benytte banerne. 

- Der må kun spilles i 1- eller 2-bolde og der skal være god afstand mellem spillerne. 

- Tee tiderne i golfbox skal overholdes for at opretholde den naturlige afstand til bolden 

foran. 

- Der må ikke lukkes igennem. 

- Der puttes med flaget i eller en bold gives inden for en vis afstand, som man bliver 

enige om. 

- Flag og river må ikke berøres. Spor i bunkers jævnes med fod eller jern. 

- Andre spilleres udstyr må ikke berøres. 

- Klubhuset lukkes, så der kan ikke bekræftes tider og skrives scorekort ud. Man kan evt. 

downloade GLFR-app’en. 

- Toiletterne kan ikke benyttes, heller ikke i lynhytten. 

- Fleks 1 og fleks 2 medlemmer, der ønsker at spille banerne, skal betale greenfee på 

mobilepay nr. 661760. Stor bane på hverdage kr. 300 og weekender/helligdage kr. 400. 

9-hulsbanen kr. 200 alle dage. 

- Fleks 3 medlemmer, der ønsker at spille stor bane, skal betale greenfee på mobilepay 

nr. 661760. Hverdage kr. 300 og i weekender/helligdage kr. 400. 



- 9-hulsmedlemmer stor bane, der ønsker at spille 18 huller, skal betale 1/2 greenfee på 

mobilepay nr. 661760. Hverdage kr. 150 og weekender/helligdage kr. 200. 

- Udstyr anbefales opbevaret hjemme eller i bilen, så der ikke bliver risiko for smitte i 

forbindelse med afhentning i bagladerne. 

- Driving range er lukket og der må ikke laves undervisning. 

- Socialt samvær før og efter spil begrænses mest muligt og altid under iagttagelse af 

regler om afstand. 

- Der vil være banekontrol på begge baner. Overtrædelse af de anviste restriktioner 

medfører bortvisning og evt. karantæne. 

Ovennævnte restriktioner gælder indtil videre og vil løbende blive revurderet i takt med 

regeringens/myndighedernes tiltag. 

2. Hvordan er det gået med åbning af 9 huls banen? 

Det er gået meget flot. Medlemmerne har accepteret forholdene og der har ikke været andledning 

til indgriben eller bekymring. 

 

3. Udsættelse af åbningsmatchen 

Åbningsmatchen er udsat på ubestemt tid. 

 

4. Buggies 

De bliver i laderne indtil banen åbnes normalt. 

 

5. Sletning af boldrende og kun bestilling for 2 på hver tid. 

DF har rettet Golfbox til, så der kun kan bookes 1- og 2-bolde. Og hverken XL eller greenfee gæster 

kan booke tider. 

 

6. Scorekort 

Kan ikke udskrives. Se pkt. 1. 

 

7. Lukning af klubhus 

Dørene lukkes, så det kun er personale og andre med daglig gang i huset, der kan komme ind. 

 

 



8. Eventuelt. 

Uffe påpegede, at vi formentlig ikke vil få nogen særlig greenfee indtægt før tidligst ved udgangen 

af maj. FU skal revurdere budgettet, samt udarbejde en redegørelse for mulige 

besparelser samt tilskudsmuligheder i henhold til den nye lovgivning. FU kan beslutte, 

at redegørelsen kan forevises og drøftes med banken, så deres anbefalinger kan 

indarbejdes.  

 


