
  

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  
Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 17.00 i klubhuset 

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

 

Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Marianne Boe Jensen, referent 
 
Afbud: 
Lisbeth Moltzen 
Iben Jungersen 
Peter Agerboe 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet er godkendt uden kommentarer.  

 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning, budget 2019 
Omsætning år til dato som budgetteret. Enkelte ændringer til konteringer. Likviditeten solid. 
Enkelte poster ønskes udspecificeret, så det er nemmere at følge bl.a. vandforbrug samt gaver fra 
medlemmerne. 
Budget blev gennemgået. Ombygning af bar samt borde i Unico er medregnet, samt parasoller på 
terrassen.  
Jesper Meto inviteres til næste bestyrelsesmøde med henblik på klarlægning af BU budget 
2019/20. 
Der er modtaget gaver fra 100+ personer og ansøgningsprocessen er igangsat.  

 
b. Medlemmer, status pr. 27-9 vedhæftet. 
Medlemsgrupperne samlet set som forventet dog en lille nedgang i forhold til samme tid sidste år. I 
pipelinen er der dog nye ungdoms- og elitespillere.  

 
c. Sponsorer 
En sponsor har tilbudt fundraising tiltag, hvor overskud skal bruges til forbedring af 
omklædningsfaciliteterne.  
Claus tager snak med Christen Boutrup og Lars Grunnet med henblik på fremadrettet 
kommunikation samt en snak om tilførsel af fornyet kræfter til sponsorudvalget.  
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3. Fra udvalgene 
a. Baneudvalg 
Robotklipper til Driving Range overvejes, da eksisterende materiel kræver dyr reparation.  
Fokus på vandforbrug. Søerne ryddes op og vand pumpes i.  
Tidspunkt for at vende banen om tager Michael  Traasdahl Møller med Kim Johnsen og Jesper 
Meto. 
Justeringer til  vinterbanen blev diskuteret,  bl.a. forslag til  vintergreens på dameteestederne –  
hvad angår vinterhullerne  9 og  12. 

 
b. Begynderudvalg 
Der arbejdes med ændring af organisationen i begynderudvalget . Claus holder møde med 
begynderudvalget. 

 
c. Juniorudvalg 
Sølv til Aarhus’ U16B hold bestående af Jeppe Schacht-Magnussen, Frederik Bendixen, Henry 
Jensen, Christian Lyngsø og Oscar Fejrskov ved DM for juniorhold. Stærkt kæmpet drenge. 
Desværre blev finalen tabt til 4-2 til et stærkt spillede Hjortespring hold. Matchen blev først afgjort 
på 18. hul så meget tæt. 

 
d. Sportsudvalg 
Vi er rykket op i 3. division. 
Nedlagt damekvalhold som blev forsøgt i 2018.  

 
e. Turneringsudvalg 
Oplæg til turneringsplan 2019 blev gennemgået.   
Forslag til retningslinjer omkring håndteringen af gunstart – alm og bagud med henblik på at banen 
er åben så meget som muligt. Retningslinjer laves i samarbejde med sekretariatet.  Kim Bjerre og 
Peter Agerboe udfærdiger disse.  
Pris for tilkobling af betalingsmodul via GolfBox ved turneringer undersøges af Niels Fischer.  
Turneringsplanen godkendes på næste bestyrelsesmøde.  

 
f. Regel og handicapudvalg 
Regel- og handicapudvalget har ønsket beløb afsat i budget 2019 til brug for kurser. Dette blev 
godkendt.  
Regelkursus d. 3. og 4. december fra kl. 9-16 begge dage. Bestyrelsesmedlemmerne for AGC 
inviteret og  melder selv direkte tilbage til regel- og handicapudvalget.  

 
g. Husgruppen 
Intet nyt.  
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4. Information fra formanden 
Regionsmøde i Horsens – Lisbeth Moltzen og Peter Agerboe deltager. 
ØGR formandsmøde d. 30.10. i Juelsminde – Claus deltager. 
Claus forslog afholdelse af medlemsmøde.  

 
5. Generalforsamling. 

Dato, sted og dirigent 
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 hos Aarhus Efterskole – sekretariatet kontakter og booker.  
Dirigent som sædvanlig – Arne Nabe Poulsen tager kontakt og booker.  

 
På valg er Arne Nabe Poulsen, Kim Bjerre og Iben Jungersen 
Kim Bjerre og Arne Nabe Poulsen genopstiller.  

 
6. Fra sekretariatet 

Intet nyt. 
 
7. Lukkede / fortrolige sager 

Intet nyt. 
 

8. Hændelser og henvendelser 
Intet nyt. 
 

9. Eventuelt 
Intet nyt. 

 
10. Næste møde 

Onsdag d. 12.12.2018 kl. 17.00 i klubhuset.  
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