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10. oktober 2017 kl. 18.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Kim Bjerre 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
I en del af bestyrelsesmødet: 
Jon Koch Hansen, der repræsenterede sportsudvalget 
Jesper Meto, der repræsenterede baneudvalget 
Kim Johnsen, Chefgreenkeeper 
 
Afbud: Niels Fischer 
 
Dagsorden: 
1. Sportsudvalget ved Jon (18.00 til 18.30) og baneudvalget ved Kim og Jesper deltager i 

bestyrelsesmødet. 
 
Sportsudvalget: 
Der har i år været god aktivitet, og det er, som det var målsætningen, lykkedes at få lavet en god social 
trup, der fungere rigtig godt, rent faktisk så godt at det lokker nye spillere til. 
Der har været godt tilslutning til de nye ”major” turneringer blandt dame- og herrespillerne, så de vil 
fortsætte i 2018. 
Der har ligeledes været stor glæde over de nye og mere tydelige udtagelseskriterier. 
 
Der er i udvalget gjort mange tanker om hvor og hvordan man vil udvikle elitearbejdet i Aarhus Golf 
Club. Udvalget har klare ideer om retningen for arbejdet og udviklingen, der blandt andet vil medføre 
at de bevilligede midler bliver fordelt med lidt mindre til de ældste spillere og lidt mere til de yngre 
spillere, ligesom de vil blive set mere på spillernes niveau i fordelingen af midlerne. Der kan yderligere 
blive tale om en lidt større egenbetaling fra de deltagende spillere. 
Udvalget savner en udmelding fra bestyrelsen om de tanker som der er gjort i bestyrelsen angående 
dette.  
Bestyrelsen mener at det er tid til at tage det næste skridt mod en konsolidering/styrkelse af det bedste 
niveau i klubben, så man blandt andet for både damernes og herrernes vedkommende kan have et hold 
i 1. division, samt et hold i 3. division. Der er derfor tilmeldt et damehold i kvalifikationsrækken, her er 
det tankerne at det bliver såvel erfarne spillere såvel som nye spillere der er under udvikling, der 
kommer til at repræsentere klubben på dette hold. 
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Udvalget udarbejder et oplæg til handlingsplan for denne udvikling, planen indeholder blandt andet 
undervisning med trænerne, tilbuddet om tøj, bolde og dækning af udgifter i forbindelse med 
deltagelse i turneringer, samt eventuelle andre tilbud til spillerne på de forskellige niveauer. Oplægget 
indeholder ligeledes et budgetoplæg. 
Til brug for dette får udvalget oplyst det antal timer som udvalget råder over ved trænerne. Det er 
udvalget der sammen med træneren kommer med et oplæg til hvordan timerne fordeles, på de 
forskellige områder, her tilstræbes det at imødekomme så mange af de ønsker der er kommet fra 
spillerne som muligt. 
Sportsudvalget vil gerne tage lidt mere hånd om de bedste juniorspillere i klubben, så der bliver en 
bedre overgang fra junior til kommende elitespiller. Der er ved at blive udarbejdet en plan for dette. 
Når denne er færdig kan det tænkes at der vil ske en omfordeling af midlerne der tildeles junior- og 
sportsudvalget. 
 
Baneudvalget: 
Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor ros til baneudvalget og greenkeeperne for deres meget 
store og flotte arbejde. ”Der er mange af vores medlemmer der udtrykker at banen aldrig har været 
flottere end den har været i 2017”. 
 
Jesper gennemgik kort den udvikling som banebudgettet har været igennem i de seneste år, hvor der 
har været en reduktion i de allokerede midler til banepasningen. Jesper pointerede at det ikke er en 
udvikling der kan fortsætte, hvis vi skal holde banens niveau. Der er behov for mere mandskab, samt 
øgede investeringer i maskinel, til de arbejdsopgaver som bliver nødvendige fremover. 
Herefter gennemgik Jesper det nødvendige budget for pasningen, samt de nødvendige investeringer i 
maskinel, for at dette kan efterkommes.  
Budgettet er udarbejdet ud fra bestyrelsens tidligere beslutning om at der allokeres flere midler til 
pasningen af banen. Budgettet medfører en stigning i udgifterne til banen på ca. 250.000 – 300.000 kr. 
Bestyrelsen vender hurtigst tilbage med om budgettet kan godkendes helt eller delvist. 
 
Herefter gennemgik Kim sine tanker for udviklingen af banen. Kim mener at vi indenfor en femårig 
periode skal have en af Jyllands mest attraktive baner målt ud fra en helhedsoplevelse ved at: 

• Styrke anlæggets park karakter, ved at gøre flere af omgivelserne åbne via beskæringer og 
fældninger der som bekendt pågår. 

• Forlænge golfsæsonen og banens niveau i hele sæsonen. 

• Lave de forbedringer af designet som kommer naturligt som følge af udviklingen i spillet. 
For at kunne efterkomme dette skal følgende parametre forbedres markant: 

• Generelt forbedret dræningseffekt på greens, teesteder, forgreens, fairways og semirough. 
Dette vil ske igennem, luftningsbehandlinger som propning, prikning, vertidraining samt 
vertikalskæring, topdressninger af områderne samt eftersåninger med relevante græssorter. 

• Udtynding af beplantningen omkring hullerne, for at skabe lys og luft. 
”Hul 6 er et godt eksempel på hvad lys, luft og topdress kan gøre ved et hul. Tidligere var hullet 
ikke til at spille efter de mængder af nedbør der har været i sensommeren”. 
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2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet er godkendt uden kommentarer. 
 

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning, gennemgang af budgetoplæg for 2018 

Regnskabet for perioden blev gennemgået og det endelige regnskab for året forventes at 
udvise et større overskud end der er budgetteret med, dette er ligeledes gældende 
likviditetsmæssig. 
Revideret budgetoplæg for 2018 fremsendes til bestyrelsen ultimo uge 41. 

b. Medlemmer 
Der har fra januar og til dato været en nettofremgang på 
Seniorspillere: 54 
Unge og studerende: 5 
Juniorspillere: 2 
Medlemmerne giver generelt udtryk for en stor tilfredshed med klubben. 

c. Sponsorer 
Sponsorudvalgets planer for 2018 blev gennemgået af Peter. Forslaget sendes i sin helhed til 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen mener at de udarbejdede planer er et godt skridt fremad, og vedtog at der kunne 
bruges op til kr. 15.000 til at fremme implementeringen af planerne. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Søen og hul 13 laves færdig fra mandag den 15. oktober. Der bliver lagt rullegræs på 
teestederne, så hullet står klar til sæsonstart 2018. 
Den endelige pris bliver på ca. kr. 745.000. 

b. Begynderudvalg 
Begynderarbejdet har fungeret rigtig godt, der har været god tilslutning til mandags-
træningerne og torsdagsturneringerne, ligesom den opstartede mentorordning er en succes. 
Der kan godt bruges flere frivillige, så er du interesseret kan du henvende dig til Peter eller 
Marianne på kontoret. 
Planlægningen af sæsonen 2018 er i gang. 

c. Juniorudvalg 
Intet 

d. Sportsudvalg 
Se under punkt 1. 

e. Turneringsudvalg 
På den korte bane er julefrokostturneringen med efterfølgende julefrokost flyttet til søndag 
den 3. december, der er tilmelding i GolfBox. 
Der har generelt været en rimelig tilslutning til klubbens turneringer, dog er der plads til flere, 
så har du lyst er det med at tilmelde sig. 
Den endelige turneringsplan forventes færdig snarest, og vil herefter blive offentliggjort. 

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 

 

Der er kommet nye turneringsledere til udvalget til sæsonen 2018, det er René Bjerre, Tove 
Dornhoff, Ann Sophie Thorsen og Stinne Thorsen. 
Klubben er vært for Senior Tour III i 2018, der bliver afholdt den 30. juni til 1 juli, så her er 
mulighed for at Danmarks bedste golfspillere over 50 år. Kontoret er kontakt til DGU ved denne 
turnering. 
Klubmesterskaberne bliver afholdt efter samme model som i 2017 den 24. august til 26. august. 
Kontoret er koordinator for klubmesterskaberne og står for udarbejdelse af startlister, samt 
udsendelse af diverse beskeder i forbindelse med klubmesterskaberne, mens turnerings-
udvalget står for selve afviklingen af turneringen. Der bliver sidste frist for tilmelding onsdag 
den 15. august kl. 12.00. 
Der arbejdes på en Pro-Am i klubben. Der informeres om dette senere. 

f. Regel og handicapudvalg 
Claus tager kontakt til Ejlert Bøndergaard. 

g. Husgruppen 
Der udføres løbende diverse reparationer, ligesom der pt. bliver bygget en ny affaldsgård til 
restauranten. 

 
5. Information fra formanden 

Der blev kort informeret om forhandlingerne vedr. lejeforlængelsen. 
 

6. Fra sekretariatet 
Uge 29 fastholdes som tilbudsugen i 2018. Peter og Christen har plan for markedsføringen klar. 
Der her været servicemøde med vores forsikringsselskab, som udmøntede sig et lille prisfald. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
a. Henvendelse fra Mark Kaczko vedr. dresscode. 

Bestyrelsen er af den opfattelse at klubbens brugere er sømmeligt klædt, og at det derfor ikke 
er nødvendigt med regler for dette. 

b. Anders der er sports management studerende, vedr. Ambassadør klub koncept i forbindelse 
med Made In Denmark. 
Det er besluttet ikke at bruge mere tid på dette. 

 
9. Eventuelt 

a. Generalforsamling 
Klubbens generalforsamling afholdes ultimo marts, endelig tid og sted offentliggøres senest ved 
varslingen. 

b. Lyd i restauranten 
Fungerer nu igen, og der gøres ikke mere pt. 

c. Grabitgolf 
Peter taler med Anders om det kunne være en ide, og giver besked til Erik 
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d. Lisbeth oplyser at der er borgermøde på Moesgaard Museum vedr. Moesgård Allé den 7. 
november 2017 

 
10. Næste møde 

7. november kl. 17.00 i klubhuset 
5. december kl. 17.00 i klubhuset 
30. januar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
27. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
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