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Referat fra mødet den 28. august 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 fra Lisbeth Moltzen 
 
Dagsorden: 

Der er afbud fra sports- og juniorudvalg. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet er godkendt 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Regnskabet forventes at blive kr. 450.000 bedre end budgetteret, idet især indtægterne har 
oversteget det budgetterede. 
Der foretages budgetrevision af Arne til næste møde. 
Sportsudvalget fremsender hurtigst forslag til eventuel bevilling til slutspillet vedr. 
Danmarksturneringen. 

b. Medlemmer, status 
Der er i 2017 kommet flere fuldtidsmedlemmer end budgetteret. 
Der har været markant flere prøvemedlemmer end budgetteret. 
Der har til dato været nedenstående fordeling af nettotilgangen af medlemmer: 
Seniorer:  54 
Unge og studerende:   3 
Juniorer:    3 

c. Sponsorer 
Der arbejdes på at lave sponsorkonceptet om til 2018. 
Iben er valgt som bestyrelsens repræsentant i sponsorudvalget. Peter sender Ibens kontaktdata 
til udvalget så Iben bliver inviteret til det næste møde. 

 
3. Fra udvalgene 

Udvalgene bliver bedt om at tjekke deres kommissorium, samt komme med eventuelle forslag til at 
gøre formål og opgaver mere tidssvarende. Peter rundsender mails vedr. dette. 

a. Baneudvalg 
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Arbejdet på hul 13 fortsætter med den sidste eftersåning, ligesom skråningerne bliver lavet 
færdig. Teestederne bliver hurtigst lavet færdig. 
Søen skal ca. bruge 1½-2 år før den har ”sat” sig. Den skal luftes for at gøre vandet mere klart, 
det undersøges i den forbindelse hvad det vil koste at etablere et lille springvand i søen. 

b. Begynderudvalg 
Der er stor aktivitet til mandagstræningen der er en succes, ligesom begynderturneringerne har 
stor deltagelse. 
Der er opstartet en mentorordning, hvor erfarne spillere med handicap på 36 eller derunder 
tager begyndere med på banen. Her vil begynderudvalget gerne have hjælp fra medlemmer af 
klubben. Der rundsendes en mail om dette til medlemmerne. 
 
Yderligere gives der, som en forsøgsordning, mulighed for at spillere med over handicap 54 kan 
spille på banen mandag og fredag efter kl. 18, samt lørdag og søndag efter kl. 17. 

c. Juniorudvalg 
Claus tager kontakt til Claes fra juniorudvalget, for at høre hvordan det går. 

d. Sportsudvalg 
Sportsudvalget arbejder med en omstrukturering af udvalget, meget gerne med en 
repræsentant fra veteran/superveteran gruppen. 
 
Udvalgets mål er at klubben skal være en social- og spillemæssig attraktiv klub, så vi beholder 
de bedre spillere, ligesom vi gerne skulle tiltrække nye spillere der flytter til byen. 
 
Der er sendt spørgeskemaer rundt til deltagerne i elitearbejdet i klubben, for at høre deres 
mening om forskellige emner. 

e. Turneringsudvalg 
Der har været en del ros i forbindelse med de gennemførte turneringer, hvilket er meget dejligt 
og godt. 
 
Det er besluttet at der findes en slagspilsmester for damer og herrer blandt de spillere der 
spiller fra henholdsvis tee 50 og tee 60 til kvalifikationen til klubmesterskaberne om lørdagen. 
 
Klubben står for tur til at afholde en DGU turnering, og har bedt om at være vært for Senior- og 
veteran tour 3 i 2018. Dette ønske er blevet efterkommet af DGU. 

f. Sponsorudvalg 
Punktet flyttes fremadrettet op under pkt. 2.c. 

g. Regel og handicapudvalg 
Kommissorium for udvalget, mail med forespørgsel fra Thomas og Ejlert. 
Claus tager kontakt til udvalget med henblik på at gøre udvalgets kommissorium tidssvarende. 

h. Husgruppen 
Tilbygning i forbindelse med restaurantens lagerfaciliteter, så vi kan overholde de lovkrav der 
findes på området. 
Der er udarbejdet tegningsmateriale til etablering af en tilbygning i forbindelse med 
restaurantens lager faciliteter. Bestyrelsen vil gerne takke Michael Medelby og Morten Lund for 
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dette arbejde. Peter tager kontakt til Michael Medelby for at komme videre med arbejdet, 
ligesom der indhentes tilbud fra tømrerfirmaer for at få en pris på projektet. 
Michael T. Møller gør i denne forbindelse opmærksom på at vi skal huske at overholde 
lokalplanerne bestemmelser for bebyggelser på klubbens områder, lige som det skal 
undersøges om der skal søges byggetilladelse til projektet. 
 
Da der har været problemer med at private har benyttet restaurantens to pap- og affalds-
containere, indhentes der priser på at få disse afskærmet, hvilket også vil forskønne området. 
Hylder på restaurant lageret. 
Der etableres nye lovpligtige metalhylder på lageret der benyttes af klubbens restaurant. 

 
4. Information fra formanden 

Kom godt i gang møde den 6/9 
Peter deltog i et lignende møde sidste år, så det vurderes ikke nødvendigt igen. 
 
Hvordan forbedre vi golfsportens omdømme, møde i Mollerup den 25. september 
Bestyrelsesmedlemmer der er interesserede i at deltage, kan henvende sig til Peter for tilmeldelse. 
 
Moesgaard Allé 
Der er byrådet fremlagt forskellige forslag til løsninger omkring Moesgaard Allé problematikken.  
Disse er nu sendt videre til teknisk udvalg. Klubben afventer den endelige beslutning. 
 

5. Fra sekretariatet 
Flytteguiden 

Det er besluttet at AGC ikke er i flytteguiden i 2018, da det vurderes at midlerne kan bruges mere 

effektivt andre steder. 

Valgmøde i Realdania den 2. november. 
Claus ser på invitationen, og deltager eventuelt. 
 
Der er sendt diverse oplysninger om ejerforhold og bestyrelsesmedlemmer i forbindelse ny 
leasingaftale på klubbens printer. 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 

• Indberetning af en greenfeespiller, fra greenkeeperne, det er besluttet at vedkommende får 2 

måneders spillekarantæne her i klubben. 

• Indberetning af en greenfeespiller, fra greenkeeperne, det er beslutter at vedkommende får 2 

måneders spillekarantæne her i klubben 

• Indberetning af AGC medlem, fra greenkeeperne, Claus tager sig af sagen, og giver besked 

direkte til medlem og greenkeepere om sanktionen. 
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• Henvendelse fra Birgit Blegvad vedr. uge 29. 

• Henvendelse fra Bent Henriksen 

Claus tager kontakt til Bent Henriksen. 

Da banen i visse perioder er meget belagt, vil bestyrelsen opfordre til at: 

o Der udelukkende bookes tider til spillere man ved dukker op, så der ikke optages flere 

tider end nødvendigt. 

o Man afmelder sin tid så snart man ved man ikke skal bruge den, så andre medlemmer 

kan benytte tiden. 

o Man bekræfter sin tid senest 10 minutter før start, da man ellers automatisk slettes fra 

tiden, hvorefter den kan bookes af andre. Dette har medført større diskussioner på 1. 

tee 

Bestyrelsen vil i den kommende periode føre statistik over fremmødet til bookede tider. 

 
8. Eventuelt 

Hole In One tavlerne der var i restauranten. 
Hænges op i restauranten igen ved siden af pokalskabet. 
 
Klubmestertavler der var i restauranten. 
Bliver optaget digitalt og lægges på hjemmesiden under klubbens historie. 
Fremadrettet bliver der lavet årstavler, hvor de forskellige klubmestre vil fremgå. Det er ikke besluttet 
hvorledes de offentliggøres. 
 
Klubmesterskaber. 
Afholdes efter elitens ønsker som hulspils mesterskaber i alle køn- og aldersgrupper. Adgangen til disse 
mesterskaber sker via 36 hullers slagspilskvalifikation. 
De afholdes i perioden 8.-10. september, der er tilmelding i Golfbox. 
 
Sponsorturnering. 
Arne, Kim og Lisbeth deltager fra bestyrelsen. 

 
Uge 29 
Denne uge bibeholdes, da den giver ca. 20% af klubbens årlige greenfeeindtægter. 
Peter m.fl. udarbejder drejebog for afholdelsen af denne uge i 2018 og fremover, så ugen vil forløbe 
endnu bedre en i 2016 og 2017. 

 
9. Næste møder 

Den 10. oktober kl. 17.00 i klubhuset.  
Den 7. november kl. 17.00 i klubhuset. 
Den 5. december kl. 17.00 i klubhuset.  
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