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Mandag den 10. september 2018 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Niels Fischer 
Lisbeth Moltzen 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt uden kommentarer. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Regnskabet til dato blev gennemgået, og det forventes at resultatet bliver bedre end 
budgetteret. 
Det er pt. modtaget gaver fra ca. halvdelen af de 100 personer, der er nødvendig for at klubben 
kan betragtes som almennyttig gavemodtagne forening. Peter sender opfordring til at give en 
gave i det næste medlemsnyt, samt som en nyhed på hjemmesiden. 

b. Medlemmer, status 
Der er lige for tiden en del der er skiftet fra prøvemedlem til enten begyndermedlem eller 
fuldtidsmedlem. 

c. Sponsorer 
Budgettet er stort set nået, og der er blandt sponsorerne en stor og stigende tilfredshed med 
det nye koncept. 
Der savnes stadig nye kræfter til sponsorudvalget, der kan besøge virksomheder med henblik 
på tegning af sponsorater. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Søprojektet er færdiggjort. 
Der er etableret en pejleboring, der skal vise oppumpningens effekt på grundvandsspejlet, 
indtil videre har denne ikke påvist nogen effekt på grundvandsspejlet. Der etableres igen 
pejleboring i 2019, således vi kan måle eventuelle ændringer i grundvandsspejlet. 
Claus kontakter kommunen med hensyn til oplysninger om klubbens indvinding af vand. Dette 
er efterfølgende afklaret. 
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b. Begynderudvalg 
Oplæg til nyt begynderkort blev betragtet som et stort skridt fremad, og der skal arbejdes 
videre med ideen, udseendet og indholdet. 

c. Juniorudvalg 
Ikke noget nyt fra udvalget. 

d. Sportsudvalg 
Årets resultater er tilfredsstillende, især for klubbens hold i senior-, veteran- og 
superveteranrækken, der alle skal spille om medaljer den 15. og 16. september. 

e. Turneringsudvalg 
Der er generelt færre deltagere til turneringerne end der var i 2017. Udvalget vil analysere hvad 
årsagen er. 
Oplæg til turneringsprogram for 2019 fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

f. Regel og handicapudvalg 
Der bliver lagt et stort arbejde i at informere om de nye regler der træder i kraft 1.1.2019, der 
bliver løbende udsendt nyheder fra udvalget m dette. 
Udvalgets budgetønske for 2019 blev godkendt. Claus aftaler det videre forløb med udvalget. 

g. Husgruppen 
Indgangsdøre i klubhuset er ødelagte og bliver udskiftet. 
Når denne udskiftning er foretaget, bliver der installeret nyt låsesystem i alle døre, både i 
klubhuset og bagrummene. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af efteråret. 

 
4. Information fra formanden 

Er gennemgået andre steder i dagsordenen. 
 

5. Fra sekretariatet 
a. Peter udarbejder retningslinjer, der beskriver fortrinsret, banelukninger, bagudstart og hensyn 

til andre spillere på banen, blandt andet i forbindelse med klubturneringer, 
begynderturneringer, inkludering af nye golfspillere og turneringer i som afholdes af klubber i 
klubben.  
Målet er at holde banen så meget åben som det overhovedet er muligt. 

b. Der afholdes ØGR socialgolf i Juelsminde den 28/9 for bestyrelser og ansatte i administrationen 
i de deltagende klubber. 

c. Klipper til klipning af rangen. 
Det undersøges om det er muligt at anvende robotklipper og robotboldopsamler på Driving 
Range. Dette skulle gerne medføre at denne er åben hele tiden i sæsonen. 

d. BeaMii 
Oplæg til en ny App blev gennemgået. Bestyrelsen besluttede at dette ikke var noget som man 
vil gå videre med. 

 
6. Lukkede / fortrolige sager 
  

mailto:info@aarhusgolf.dk


  

 Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

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

 

7. Hændelser og henvendelser 
a. Karin Hvam, banen er meget lukket. 

Peter svarer Karin med henvisning til de tiltag, der kommer fremadrettet for at holde banen så 
meget åben som muligt. Der skal dog også gøre opmærksom på de forpligtelser klubben har 
som sportsklub i forhold til blandt andet DGU. 

b. Isklubberne i Aarhus, samling af flere sportsgrene på ét sted. 
Det er ikke muligt for klubbens at deltage i dette på grund af vores placering. 

c. Restaurant Unico. 
Peter og Claus har haft et samarbejdsmøde med Restaurant Unico, hvor der blev vendt flere 
forskellige emner. 

• Det er aftalt at Unico i vinterhalvåret holder åbent alle ugens dage, med undtagelse af 
ugerne omkring jul og nytår, så det således er muligt at få noget at spise alle ugens dage, 
læs mere om dette på klubbens hjemmeside her. 

• Unico afholder Happy Hour lørdag og søndag fra 15-18, hvor man kan få en fadøl eller et 
glas golfvin for kr. 30,-. 

• Klubben og Unico har lavet et fælles materiale til Company Days, så der lægges op til 
Company Days der kan afholdes så det påvirker klubbens medlemmer mindst muligt, læs 
mere om dette her. 

• Klubben og Unico vil i fremtiden lave et større samarbejde på flere fronter for at give 
klubbens medlemmer flere fordele. 

• Der har i de sidste 2 år været gentagne tilfælde, hvor forskellige udvalg har booket hele 
restauranten, for derefter enten ikke at dukke op uden aflysning, eller har aflyst samme 
dag eller dagen før. Der bliver taget kontakt til de pågældende udvalg. Bestyrelsen 
fremhæver at denne opførsel ikke er tilfredsstillende og skal undgås af alle. 

d. Ejnar Schmidt, udvidelse af puttinggreen 
Peter svarer Ejnar at det ikke er planen lige nu, men at det er i baneudvalgets tanker at ændre 
puttinggreen, så det mere bliver et billede af greens på banen. Dette afventer forlængelsen af 
lejeaftalen. 

e. Manfred, aldersgrænse på 80 for gratis lån af buggy 
Peter svar Manfred, at der er besluttet en aldersgrænse for medlemmer i AGC på 80 år for at 
kunne låne en buggy gratis. Bookingen foregår på vilkår som gælder for alle. 
Peter sørger for at der udarbejdes en nyhed om dette tiltag. 

f. Fritidspasordning 
Det besluttes vi gør opmærksom på denne mulighed på klubbens hjemmeside. 

g. Hændelse mellem spillere i Tirsdagsformiddagsdamerne og et medlem i klubben. 
Peter skriver til begge parter, hvor der gøres opmærksom, at der tales pænt og høfligt på 
banen, samt hvilke regler der gælder for færdsel på banen. 

h. Hændelse mellem en 3- bold og en 4-bold på banen. 
Peter skriver til begge parter, hvor der gøres opmærksom, at der tales pænt og høfligt på 
banen, samt hvilke regler der gælder for færdsel på banen. 

i. Henvendelse fra Carsten Gjørtz. 
Claus tager kontakt til Carsten. 
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8. Eventuelt 
a. Flytteguiden 

Det blev besluttet at vi igen deltager i flytteguiden med en annonce, da vi mener at det i 2017 
har givet et vist antal medlemmer. Peter tager sig af det praktiske. 

b. Højskolegolf uge 31, grupper med op til 50 spillere, ønsker pris på greenfee. 
Peter tager kontakt til Højskolen med prisoplysninger. 

c. Handelsfagskolen  
Claus tager kontakt til skolen for at aftale det videre forløb for samarbejdet. Der er 
efterfølgende aftalt møde med Handelsfagskole for at identificere om det er muligt, at etablere 
et samarbejde. 

d. MOBG 2019 
Peter tager kontakt til Wilhelm med hensyn til de forhold der gælder. Er gennemført. 

e. Den kommende vinterbane bliver som sidste vinter, eventuelt med de modifikationer der 
ønskes af chefgreenkeeperen og baneudvalget. 

9. Næste møde 
Claus har rundsendt en Doodle, der vendes tilbage med en dato efter tilbagemeldingerne. 
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