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Referat af mødet tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
Lisbeth Moltzen 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Det foreløbige regnskab for 2017 blev gennemgået. 
b. Medlemmer, status 

Medlemssammensætningen blev gennemgået. 
Det blev aftalt at sponsormedlemmer fordeles ud på deres alderskategorier. Samt at der i den 
nye kontoplan kommer til at fremgå hvilke sponsorindtægter der reelt er kontingenter. 

c. Sponsorer 
Der er stadig udfordringer med at tegne nye sponsorater, det bliver ikke lettere, så bestyrelsen 
vil gerne opfordre til at medlemmer med interesse i sponsorarbejdet melder sig til udvalget. 
De nye planer er snart implementeret i det praktiske arbejde. 
De første arrangementer er planlagt, ligesom der er udsendt invitation. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der undersøges traktorer med henblik på indkøb af en sådan. 
Der ønskes et nyt styresystem til klubbens vandingsanlæg. Bestyrelsen anser dette for en 
meget god ide. 
Michael har været på banevandring med konsulent Vagn Dissing, med henblik at få udarbejdet 
en rapport om mulighederne for at få drænet banen i det nødvendige omfang. 

b. Begynderudvalg 
Der arbejdes meget engageret på, at få opbygget en god og solid struktur for udvalget og dets 
arbejde med, at fastholde en større del af de prøvemedlemmer der starter i klubben. 
Der vil på hjemmesiden blive informeret om alle de nye og spændende tiltag så snart de er klar. 
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c. Juniorudvalg 
Der er ikke noget nyt fra udvalget. 

d. Sportsudvalg 
Der afholdes spillermøde onsdag den 31. januar i klubhuset, hvortil de respektive spillere er 
blevet inviteret. 
Der bliver arbejdet på planer for rekruttering og fastholdelse af bedre og kommende 
elitespillere i klubben. 
Der bliver i samarbejde med sponsorudvalget aftalt en strategi for at sportsudvalget kan være 
behjælpelig med at skaffe deres egne sponsorer. 

e. Turneringsudvalg 
Den tidsmæssige placering af klubbens turneringer blev diskuteret. 

f. Regel og handicapudvalg 
Der blev afholdt møde i regel- og handicapudvalget den 11. januar, her blev de nye planer for 
udvalget gennemgået. Her vil bestyrelsen gerne opfordre til at medlemmer med interesse i 
golfregler, samt interesse i at udbrede viden om disse til, at henvende sig til udvalget. 
Der arbejdes i udvalget på, at lave et online klubmesterskab i golfregler. 

g. Husgruppen 
Klubbens bygninger vil snarest blive gennemgået, med henblik på at lave en plan for 
vedligeholdelsesarbejder i 2018. 

 
4. Information fra formanden 

a. Møde med øvrige Aarhus klubber 
Der har været afholdt møde mellem Aarhusklubbernes formænd. 
Greenfee samarbejdet med Aarhus Adal og Mollerup fortsætter. I denne ordning kan 
fuldtidsmedlemmer i de tre klubber spille for kr. 200,- på alle dage. 
Aarhus Aadal Golf Club vil afholde et Pay & Play aarhusmesterskab, de øvrige Aarhusklubber vil 
hjælpe med at gøre opmærksom på dette mesterskab. 
I anledning af 50 års jubilæet for anlæggelsen af 9-huls banen i Mollerup, laver Mollerup Golf 
Club en 9-hullers jubilæumsturnering, på en gamle 9-huls bane i Mollerup. For at markere, at 
det i sin tid var AGC som anlagde banen, bliver turneringen arrangeret i fællesskab med AGC. 
Der vil blive informeret om dette på klubbens hjemmeside. 
5. maj pokalen vil fra 2019 blive en åben brutto turnering for spillere der er medlem i klubber 
der ligger i Aarhus Kommune. 

b. Rejser til udlandet 
Der har været henvendelse fra klubbens ansatte omkring erfaringsudveksling/studieture til 
udlandet.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at studieture mm. kan gennemføres i ind- og udland, hvis 
indholdet er relevant i forhold til omkostningen. I denne omgang blev henvendelserne afvist. 

c. Henvendelse til DGU vedrørende Persondatalovgivningen 
Klubben undersøger forskellige områder, der har interesse for sikkerheden for behandlingen af 
medlemmernes persondata. 

d. Deltagelse i DGU-repræsentantskabsmøde 
Claus og Peter deltager i repræsentantskabsmødet den 16.-17. marts. 
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e. Banelukning vinteren 2018 

Der har været flere positive tilkendegivelser om arbejdet med, at beskytte banens kvalitet i det 
meget våde efterår og vinter. 
Greenkeeperne overvåger hele tiden banen, så den kan åbnes i større eller mindre grad for spil, 
så snart det er forsvarligt. 

 
5. Fra sekretariatet 

a. Ordensregler for restaurant og klubhus 
Ordens- og etiketteregler for brug af klubhus, terrasse samt øvrige bygninger bliver opdateret. 
Dette er blevet nødvendig da der har været flere episoder med særdeles uheldig optræden fra 
medlemmernes side overfor blandt andet ansatte i klubbens restaurant. 

b. Golfmore 
Systemet Golfmore bliver anskaffet. Systemet håndterer klubbens brug af vouchere, så det 
bliver mere effektivt, nemmer at bruge en voucher i klubben, ligesom det bliver sværere at 
svindle med brug a vouchere. 

c. 2 større arrangementer der ønskes afholdt i klubben fredag den 1. juni. 
Der arbejdes videre med at koordinere dette, så det er til mindst mulig gene for klubbens 
medlemmer. 

 
6. Lukkede / fortrolige sager 

Der har været flere episoder, hvor klubbens medlemmer har opført sig særdeles upassende overfor de 
ansatte i restauranten, dette er helt uacceptabelt og vil blive adresseret på den kommende 
generalforsamling, ligesom de implicerede medlemmer vil blive kontaktet direkte af klubbens 
bestyrelse. 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

8. Eventuelt 
a. Klubbens generalforsamling afholdes tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 på Aarhus Efterskole. 

I henhold til vedtægternes pkt. 10: Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på 
den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 
Altså den 26. februar. 

a. Senest 14 dage, før generalforsamlingen, den 5. marts, sendes den endelige indkaldelse 
indeholdende den fuldstændige dagsorden og indholdet af eventuelle forslag, der kommer 
til behandling, som mail via Golfbox, samt offentliggøres på hjemmesiden under nyheder. 

b. Senest 8 dage før generalforsamlingen, den 11. marts, fremlægges årsregnskabet og de 
forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt generalforsamlingen til 
gennemsyn for medlemmerne i klubhuset, ligesom det sendes som mail via Golfbox. 

b. DGU-short game challenge 
Der arbejdes videre med at lave et eller flere af disse arrangementer. 

c. Banens dag, lørdag den 24. marts 
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9. Næste møde 
27. februar 2018 
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