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12. juni 2017 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Lisbeth Moltzen 
 
Claus bød velkommen til mødet, her især til baneudvalget. 
Der var en kort præsentationsrunde, da der var deltagere der ikke kendte hinanden. 
 
Dagsorden: 
1. Baneudvalget deltager i bestyrelsesmødet. 

Jesper Meto og Michael Medelby deltog fra baneudvalget, og da Michael Traasdahl Møller sidder i 
bestyrelsen var hele baneudvalget til stede. 
 
Baneudvalget har udarbejdet en banestatus pr. juni 2017, samt forslag til udvikling, vision og strategi i 
forhold til banen. Denne var fremsendt til bestyrelsens medlemmer på forhånd, der takker for et meget 
godt og gennemarbejdet materiale. 
 
Baneudvalget havde en del emner som herefter blev drøftet: 
Status på de pågående forhandlinger med kommunen blev drøftet. Det blev af Claus oplyst at de videre 
forhandlinger afventer kommunens beslutning med henblik på linjeføringen af Moesgaard Allé. Dette 
forventes at nærme sig en afslutning efter sommerferien. Herefter kender vi de konsekvenser det vil få 
for klubben. 
 
Der var bred enighed om at det fremtidige arbejde med banen, frem til der foreligger noget fast med 
hensyn til lejeaftalens forlængelse, primært fokusere på forbedring af kvaliteten af banen. 
For at kunne øge kvaliteten er der enighed om, at der fremadrettet skal allokeres flere midler til driften 
af banen, så snart dette er økonomisk muligt. Her tænkes både på mandetimer og investeringer i nye 
maskiner, da klubbens nuværende maskinpark godt kunne være bedre. 
Der er også enighed om at det er baneudvalget der er budgetansvarlig for driften af banen i tæt 
samarbejde med Chefgreenkeeperen. Budgettet for driften af banen godkendes selvfølgelig årligt af 
bestyrelsen. 
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Det er besluttet af Chefgreenkeeperen ultimo september, kommer med en plan over de tidspunkter 
hvor han finder det formålstjenligt at udføre større vedligeholdelsesarbejder året efter, som f.eks. 
optagning af propper på greens, eftersåninger mm. 
Det er aftalt at turneringsudvalget og øvrige udvalg tager hensyn til dette planlægningen af deres 
aktiviteter. 
 
Det er besluttet at det er baneudvalget der sørger for en adgangsvej til det nye trænerskur. 
 
Peter søger en løsning på at vores rododendron omkring terrassen ikke bliver højere end nu, han hører 
meget gerne fra medlemmer, der ved hvordan man beskærer disse, og eventuelt kan hjælpe med 
dette. 
 
Spillernes dårlige behandling af banen og manglende respekt for sikkerhedsreglerne, specielt i forhold 
til greenkeeperne, blev herefter drøftet: 

• Manglende omhu for banen. 
o Der rettes ikke nedslagsmærker op. 
o Der ligges ikke tørv på plads på fairways. 
o Der rives ikke i bunkers. 
o Der kastes affald i beholderne til broken tees. 
o Boldkurve på rangen sættes ikke tilbage i holderne til disse. 

• Dårlig færdsel på banen. 
o Man respekterer ikke afspærringer og skilte, herunder når der er lavet omfattende 

reparationer på banen. 
o Man går mellem greenbunkers og greens. 
o Der køres trolleys og buggies tæt på green, der er endog set begge på green. 

• Sikkerhed for greenkeeperne. 
o Der bliver slået i retning af greenkeeperne, selvom spillerne kan se disse og 

greenkeeperne ikke har givet tegn til at der kan slås. 
o Der bliver slået på blinde huller med bakker, selvom spillerne kan høre at der kører 

maskiner på den anden side af bakken. 
 
Claus og Peter udarbejder en handlingsplan for at få spillerne til at passe bedre på banen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev godkendt 
 

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Der var ikke udarbejdet regnskab til dagen, derfor udgik punktet. 
b. Medlemmer, status 

Medlemsudviklingen er positiv, og en lidt bedre end det budgetterede. 
c. Sponsorer 
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Der findes stadig nye sponsorer. 
Arbejdernes Landsbank stopper deres sponsorat ved udgangen af 2017. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Se under pkt. 1 

b. Begynderudvalg 
Der er stor aktivitet med mere end 50 prøvemedlemmer. 
Der evalueres og optimeres løbende i det daglige arbejde med begynderne. 

c. Juniorudvalg 
Bestyrelsen opfordrer juniorudvalget til at undersøge om det er muligt at få tilskud fra 
kommunen til sommerlejr og sommerskole. 

d. Sportsudvalg 
Der allokeres kr. 5000,- til eliteturneringer for singlespillere, det er udvalget der fordeler 
pengene blandt spillerne. 
Der arbejdes på at opstarte en turnering, der skal give lidt mere økonomi til elitearbejdet. 
Udvalget arbejder på en ny fordeling af økonomien til elitearbejdet, og vender tilbage når 
forslaget er gennemarbejdet blandt udvalg og spillere. 
Bestyrelsen opfordrer til at runder spilles i sportsudvalgsregi skal spille indenfor ca. 4 timer. 

e. Turneringsudvalg 
Klubbens turneringer bliver afviklet efter planen, dog med lidt færre deltagere end det er 
ønskeligt, samt med lidt for langsomt spillede runder i forhold til det ønskværdige. 

f. Sponsorudvalg 
Se pkt. 3.c. 

g. Regel og handicapudvalg 
Der er afholdt banespecifik regelundervisning, hvor der i alt har været ca. 30 prøvemedlemmer 
til undervisning. 
Der er lavet ganske få skønsmæssige reguleringer af handicap. 
Samarbejdet med Oswald Academy fungere rigtig godt. 

h. Husgruppen/husudvalg 
Iben og Peter udarbejder oplæg til det arbejde som et husudvalg fremadrettet skal udføre. 
Det er besluttet at alle klubbens bygninger samt området omkring klubhuset skal tilses af det 
kommende husudvalg. 
Er der nogen, såvel medlemmer som ansatte, der observere skader på bygninger kan dette 
indrapporteres til sekretariatet. 

 
5. Information fra formanden 

Her blev søprojektet kort vendt, her forventes det at arbejdet bliver færdiggjort inden sommerferien, 
samt at det projektet økonomisk set bliver indenfor det budgetterede. 
Der er besluttet at der installeres bi målere, så vand- og elforbrug kan overvåges. 
 

6. Fra sekretariatet 

• Der planlægges frivilligturnering til afholdelse den 22. september. 
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• Der blev informeret om de udfordringer der har være / og er med især klubbens el-buggies. Der 
arbejdes på at findes alternative løsninger. 

• Der er lavet samarbejde med Sky Media om udarbejdelse af en eksklusiv folder om Aarhus Golf 
Club. Denne folder bliver gratis for klubben, og forventes at være klar til primo 2018. Claus 
bliver interviewet til teksten. 

• Der bliver leveret ny printer, da leasingaftalen på den nuværende printer udløber medio 2017. 
Den nye løsning bliver billigere for klubben. 

• Der er rettet henvendelse til klubbens rengøringsfirma, med henblik på at forbedre 
rengøringen generelt, og speciel rengøringen på banetoilettet og keepergården. Der vil blive 
indhentet tilbud på hovedrengøring. Der bliver udarbejdet en tilsynsplan for rengøringen af 
sekretariatet. 

 
7. Lukkede / fortrolige sager 

Der er indberettet to tilfælde, hvor spillere har slået i retning af vores greenkeepere, uden at de havde 
givet tegn til at der måtte spilles. Der er i begge tilfælde uddelt karantæne til spillerne. 
 

8. Hændelser og henvendelser 
Der har været henvendelse fra medlemmer om at der er flere spillere der ikke bekræfter deres tider på 
Golfbox, dette skal ske senest 10 minutter før de går ud og spiller. Effekten af dette er at efterfølgende 
spillere kan tro at tiden ikke er benyttet og derfor er ledig. 
Bestyrelsen vil gerne pointere at bestilte tider skal bekræftes senest 10 minutter før start, ligesom 
bestyrelsen opfordrer til at være klar på 1. tee ca. 5 minutter før start. 
 

9. Eventuelt 
Der er undtagelsesvis givet tilladelse til at et af klubbens medlemmer kan blive viet på hul 9. 
 
Der har været henvendelse fra en udbyder af velgørenheds-golfturneringer, der følges op på dette med 
henblik på fremadrettet at kunne anvende dette i markedsførings- og eventuelt sponsorarbejdet. 
 
Der har været flere henvendelser om diverse samarbejder, der er pænt takket nej til disse, da det ikke 
vurderes at det vil tilføre klubben noget positivt. 

 
10. Næste møde 

28. august kl. 17.00 i klubhuset 

Her inviteres juniorudvalget til at deltage. 
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