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Mandag den 3. april 2017 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Kim Bjerre 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Afbud fra: 
Niels Fischer 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Claus bød velkommen til den nye bestyrelse, og fremhævede at 2017 og 2018 vil blive de år der er vigtige for 
klubbens fremtidige udvikling. 
Herefter gav hver person i bestyrelsen en kort introduktion af sig selv, så alle har indsigt i hver enkeltes 
baggrund. 
Efter dette blev referatet fra sidste møde godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Regnskabet for januar og februar blev gennemgået. Dette viste positive afvigelser, som primært 
stammer fra periodeforskydninger specielt af indtægterne fra sponsorerne. 
Principperne for klubbens afskrivninger blev gennemgået, her specielt med vægt på at tidshorisonten 
aldrig løber ud over lejeperioden for arealet. 
 
Gennemgang af budgetter for 2017 
Opbygningen af klubbens budget, der er et system af koblede regneark, blev gennemgået.  
Her blev der specielt lagt vægt på vigtigheden af likviditetsbudgettet, da der har været / og fremadrettet 
bliver flere projekter der bliver afregnet kontant, for herefter at blive aktiveret med deraf følgende 
afskrivninger. 
 

b. Medlemmer, status 
AGC har haft netto medlemsfremgang siden 1. januar til trods for, at der af forskellige årsager har været 
en afgang af medlemmer. Dette er normalt nødvendigt for at opsamle udmeldelser i fm. muligheden for 
udmeldelser i 2. Halvår. 
Fremgangen har årsag i at klubben efterhånden har fået et godt omdømme, med et godt, aktivt og 
inkluderende klubliv, en positiv atmosfære blandt dem der modtager nye medlemmer, et velfungerende 
begynderarbejde der appellerer til kommende golfspillere, gode samarbejdspartnere, samt ikke mindst 
en restaurant der har ry for at kunne lave god mad. 
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c. Sponsorer 

Der er skaffet nye sponsorer, ligesom aftaler der skal fornyes er blevet fornyet med ganske få 
undtagelser. 
Fakturering og udsendelse af greenfeebilletter er up to date. 
Der må gerne være flere deltagere i sponsorarbejdet, så arbejdet ikke bliver sårbart i forhold til 
enkeltpersoner, derfor opfordrer bestyrelsen interesserede til at melde sig til udvalget. 

 
3. Fra udvalgene 

Hvem fra bestyrelsen skal repræsenteres i hvilke udvalg? 
I baneudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Michael Traasdahl Møller 
I begynderudvalget bliver bestyrelsens repræsenteret af Lisbeth Moltzen 
I juniorudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Claus Holm Christensen 
I sportsudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Niels Fischer 
I turneringsudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Kim Bjerre 
I sponsorudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Kim Bjerre 
I regel- og handicapudvalget bliver bestyrelsen repræsenteret af Claus Holm Christensen 
I Husgruppen bliver bestyrelsen repræsenteret af Iben Jungersen 
 
Planlægning af møderunderne med udvalgene. 
De enkelte udvalg får en særskilt invitation til bestyrelsesmødet. Det er udvalget selv der vælger hvem fra 
udvalgt de ønsker der skal deltage i bestyrelsesmødet. 
Dagsordenen bliver ændret til at bestyrelsesmøderne starter med møderne med udvalgene. 

a. Baneudvalg  
Baneudvalget bliver inviteret til bestyrelsesmøderne den 12. juni samt et møde ultimo året. 

b. Begynderudvalg 
Begynderudvalget bliver inviteret til mødet den 1. maj. 

c. Juniorudvalg 
Juniorudvalget bliver inviteret til mødet den 1. maj. 

d. Sportsudvalg 
Sportsudvalget bliver indkaldt til et møde ultimo året. 

e. Turneringsudvalg 
Turneringsudvalget bliver indkaldt til det sidste møde inden jul. 

f. Sponsorudvalg 
Sponsorudvalget bliver indkaldt til mødet den 28. august. 

g. Regel og handicapudvalg 
Regel- og handicapudvalget bliver indkaldt til et møde ultimo året. 

h. Husgruppen 
 
 

  

mailto:info@aarhusgolf.dk


  

Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

Aarhus Golf Club · Ny Moesgårdvej 50 · 8270 Højbjerg 
8627 6322 · info@aarhusgolf.dk · www.aarhusgolf.dk 

 

4. Information fra formanden 
Claus informerede fra DGU´s delegeretmøde: 
Der kommer nye regler i 2019, hvor der bliver en større reduktion og simplificering af reglerne. 
Der kommer i 2020 ét nyt handicapsystem i stedet for de 6 der er på verdensplan pt.  
Der er på landsplan udfordringer med at hverve nye juniorer ligesom det er svært at holde på dem der er aktive. 
Det samme gør sig flere steder gældende for voksne medlemmer. 
 
Der skal udarbejdes en plan for pasningen af Driving Range, så alle er klar over hvilke opgaver de har. Peter 
afklarer med Ole Steen og Steven. 
 
Mollerup Golf Club har 25 års jubilæum den 28. april, her deltager Claus på klubbens vegne. 
 
Der har været afholdt MUS- og lønsamtaler med Kim Johnsen, bestyrelsen er informeret om indholdet. 
 
De af kommunen ønskede uddybende bemærkninger med hensyn til forhandlingerne af lejeforlængelsen blev 
gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Brevet indsendes til kommunen. 
 
Der ønskes en indsats med hensyn til de mange nedslagsmærker der allerede er på greens, idet u-oprettede 
nedslagsmærker for det første giver sår på greens hvor der kan komme sygdomsangreb, og for det andet giver 
ujævne greens. 
Alle tænker videre med henblik på specifikke forslag til handling. 
 

5. Fra sekretariatet 
Det blev fastslået af bestyrelsen at booking for bolde med gæster kan ske 14 dage frem, dette kan kun i 
hverdage og i meget specielle tilfælde fraviges, og dette udelukkende efter sekretariatets vurdering.  
 
Det blev fastslået at det udelukkende er sekretariatet der kan give grupperabatter til greenfeespillerer. I den 
forbindelse er der udarbejdet retningslinjer for disse rabatter, hvor det præciseres at rabatter kun gives på 
hverdage, samt i weekends og på helligdage efter kl. 13.00. 
 
Der gives mulighed for at fuldtidsmedlemmer fra andre klubber kan købe et klippekort til 10 runder greenfee på 
hverdage for kr. 2.500,-. Klippekortet er nummereret samt person- og årstalsnoteret. Ønsker man at spille i 
weekends og på helligdage skal der betales kr. 100,- ud over et klip. Indløsningen af et klip kan udelukkende ske i 
shoppen. 
 
Der sælges ikke greenfeebilletter med mængderabat. 
 
Klubben deltager i senior-event 2017 den 28. april. Lisbeth får materialet der er fremsendt til klubben med 
henblik på at Lisbeth deltager på klubbens vegne 
 
Banens dag der blev afholdt den 1 april var en succes, hvor der blev lavet rigtig mange ting på banen samt i og 
omkring klubhuset. Dog savnede man deltagelse af lidt flere, måske lidt yngre og fysisk stærkere personer. 
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Efter arbejdet var der lidt godt at spise i restauranten. Dagen blev afsluttet med turneringen om den grå jakke, 
hvor vinderen af den grå jakke blev Jørn Lei. 
Der bliver udarbejdet en drejebog, der fremadrettet bruges til planlægningen af dagen. 
I stedet for at udvide ”banens dag” til en hel weekend, foreslår bestyrelsen af de kan laves flere dage i løbet af 
året, hvor frivillige kan hjælpe med diverse arbejder, enten på banen eller i og omkring klubhuset. 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
Der har været en episode med en spiller der har slået til sin bold selvom en greenkeeper har arbejdet i 
slagretningen. Sagen vendes med chefgreenkeeperen hvorefter der iværksættes en passende konsekvens. Det 
kan ikke understreges for ofte, at greenkeeperne skal kunne føle sig trygge under arbejdet og at det skal 
respekteres. Arbejdet planlægges omhyggeligt, så spillere som hovedregel højst møder keeperne én gang på en 
runde, så hold pause, træk vejret og nyd at banen passes dygtigt. Slå først videre, når du er helt sikker på, at det 
er forsvarligt. 
 

8. Eventuelt 
Der blev aflagt status for sø-projektet, der forventes at blive udført indenfor det afsatte budget. 

 
9. Næste møde 

De næste møder afholdes i klubhuset den 1. maj, den 12. juni samt den 28. august, alle dage kl. 17.00 
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