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Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Afbud fra: 
Michael Traasdahl Møller 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning, budget 2018 

Regnskabet 2017 blev gennemgået, og der forventes et overskud på ca. 550 Tdk. 
Budgettet for 2018 blev gennemgået med de indarbejdede ændringer. 

b. Medlemmer, status 
Status er uændret i forhold til sidste møde. 

c. Sponsorer 
Der arbejdes hårdt på at få sponsoraftalerne i hus. 
Bestyrelsen opfordrer til at eventuelt interesserede i sponsorarbejdet giver besked til Peter i 
sekretariatet, som meget gerne formidler den videre kontakt til udvalget. 

 
3. Fra udvalgene 

Udvalgsformændene opfordres til at sende en liste med udvalgsmedlemmernes navne, så dette 
kommer på hjemmesiden. Peter kontakter dem pr. mail. 

a. Baneudvalg 
Banen er meget våd og blød, og lukkes indtil det vurderes at der kan spilles på den uden at gøre 
skade på banen. 

b. Begynderudvalg 
Der har været møde med Golfspilleren i centrum, og der arbejdes på at færdiggøre 
aktiviteterne for 2018. 

c. Juniorudvalg 
Claus oplyser at Peter Bendixen bliver formand for juniorudvalget, samt at der arbejdes på at 
optimere juniorarbejdet fremadrettet. 
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d. Sportsudvalg 
Der er kommet to nye medlemmer i sportsudvalget, og der er ved at blive lagt sidste hånd på 
aktiviteterne for 2018. 

e. Turneringsudvalg 
Turneringerne for 2018 er planlagt, og vil blive offentliggjort snarest. 

f. Regel og handicapudvalg 
Ejlert bliver formand for regel- og handicapudvalget, hvor han kommer til at koordinere 
arbejdet med henblik på at implementerer de nye regler, der kommer til at træde i kraft pr. 
1.1.2019, ligesom han kommer til at forestå  rekrutteringen af nye medlemmer til udvalget. 
Thomas Rauhe står som administrativ formand for handicapudvalget, hvor han kommer til at 
stå for håndteringen af medlemmernes handicap og handicapreguleringer. 

g. Husgruppen 
Affaldsskuret til restauranten er ved at være færdiggjort. 

 
4. Information fra formanden 

• Claus orienterede om pesticidforhold i forbindelse med lejeforlængelsen. 

• De laves i samarbejde med Kaufmann, blå strikketøjer med logo, som kan købes i shoppen. 

• Claus orienterede om at Thomas Rauhe fremadrettet vil analysere de data der kommer fra 
”golfspilleren i centrum”, så disse kan udnyttes bedst muligt. Claus, Thomas og Peter 
koordinerer indsatsen. 

 
5. Fra sekretariatet 

• Der laves kontingentopkrævninger i løbet af den næste uge. 

• Sekretariatet er lukket fra den 21. december til den 1. januar, begge dage inkl. 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

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

• Senest 31.12.17 udsendes varsling som mail via Golfbox, ligesom det lægges på 
hjemmesiden under nyheder. Peter sender oplæg til varslingen til Claus og Lisbeth til 
godkendelse. 

• Senest 14 dage før generalforsamlingen 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. Peter sender oplæg 
til indkaldelsen til Claus og Lisbeth til godkendelse. 

• Senest 8 dage før generalforsamlingen 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. 
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• Der sendes høringssvar til Aarhus Kommune vedrørende VVM redegørelsen og valg af 
vejføring til Moesgård Museum. 

 
9. Næste møde 

30. januar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
27. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
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