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Mandag den 11. juni 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Niels Fischer 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste to bestyrelsesmøder. 

 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning 
Årets resultat forventes at blive tæt på det budgetterede. 

b. Medlemmer, status 
Der har i år til dato været en fremgang på medlemstallet, dog med en mindre tilbagegang på 
antallet af fuldtids seniormedlemmer.  
Der vil blive arbejdet på muligheder for, at hverve medlemmer på alternative måder. 

c. Sponsorer 
Der er i år til dato faktureret sponsorater for kr. 535.330, hvilket er meget tæt på det 
budgetterede. 
Der er stor tilfredshed blandt sponsorerne med de afholdte arrangementer. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
På grund af tørken, og deraf følgende lave vandstand i søerne, vandes der pt. også med 
vandværksvand. 
18. herretee er åben for spil igen. 
Der har været forespørgsel på hultegninger på teestedsskiltene, dette er fravalgt hvilket Aarhus 
Kommune billiger meget. Der gøres en ekstra reklameindsats for appen GLFR, hvor man på sin 
mobil får en gratis baneguide. 

b. Begynderudvalg 
Det kører, der er meget stor aktivitet. 

c. Juniorudvalg 
d. Sportsudvalg 
e. Turneringsudvalg 
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Turneringerne savner lidt flere deltagere. 
Der vurderes turneringsplan til efteråret, for at vurdere eventuelle ændringer – fornyelser såvel 
som bortfald af turneringer. 

f. Regel og handicapudvalg 
g. Husgruppen 

Tagstenene på greenkeepergården bliver i løbet af sommeren lagt om. 
Der skal males dele af træbygningerne omkring klubhuset, der søges efter frivillige til dette. 

 
4. Information fra formanden 

 
5. Fra sekretariatet 

Der har været stor aktivitet henover foråret, der bliver fra medlemmernes side udtrykt stor tilfredshed 
med det meste, herunder også banens stand. 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
a. Henvendelse fra et medlem der mener, at der burde ses på hvor meget banen er lukket på 

hverdage, her tænkes især på eftermiddage. 
Der sendes svar direkte til medlemmet. Bestyrelsen vil gerne her gøre opmærksom på, at det er 
nødvendigt at finde balancen mellem det at lukke banen til klubarrangerede aktiviteter i 
forhold til de muligheder som de medlemmer der ikke deltager i disse har for at spille på 
banen. Det indskærpes, at der i det omfang det er muligt skal anvendes ”baglæns gunstart” når 
deltagerantallet ikke fordrer en fuld banelukning. Desuden vil årets turneringer blive evalueret 
ved årets slutning med henblik på at sikre, at der er en rimelig balance mellem banelukninger 
og øvrige medlemmers adgang til banen. 
Endvidere arbejdes der fortsat på at udvide klubbens banefaciliteter. 

b. Indberetning fra et medlem i klubben, der har oplevet at der blev slået for tidligt ud på hul 2 og 
at have følt sig ”overhalet indenom” uden at have givet tegn til at lukke igennem. 
Der er modtaget svar fra de indberettede, hvor disse forklarede sig. Disse har sidenhen sendt 
en undskyldning til de forulempede. Denne er accepteret og sagen er løst i mindelighed. Sagen 
har desuden medført at vi har erindret om golfspillets etikette på hjemmesiden og ved opslag. 

 
8. Eventuelt 

• Sponsornet 
Peter tager kontakt til sponsornet med henblik på et møde for at afklare mulighederne for et 
samarbejde, Claus og Iben deltager i dette møde. 

• DIF´s foreningspulje 
Peter laver oplæg til ansøgning, som sendes til Lisbeth til videre bearbejdning. 
Peter kontakter juniorudvalget for at høre om de har noget der fordrer støtte. 

• Sport og fritid, bevægelsesdagen 
Klubben deltager i dette, Peter tilmelder til arrangementet. 
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• Persondata. 
Der tages udgangspunkt i allerede udarbejdet materiale som Peter arbejder videre med, 
hvorefter det rundsendes til bestyrelsen 
 

9. Næste møde 
13. august i klubhuset kl. 17.00 

God sommer 😊 
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