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Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet er godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning og budget 

Regnskabet for 2018 forventes at blive lidt bedre end budgetteret. 
Reguleringer i budget 2019 blev gennemgået og godkendt. 
Januar måned følger budgettet. 

b. Medlemmer, status 
Medlemstallet er som forventet. 

c. Sponsorer 
Christen er på vej rundt til de af vores sponsorer, der skal have fornyet deres aftaler. 
Der er med stor succes afholdt det første arrangement i sponsorforum. 
Klubben kan byde velkommen til en ny sponsor, Formuepleje. 
Udvalget er blevet udvidet med Thomas Tønder, der glæder sig til at bidrage med 
sponsorarbejdet. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der er blevet ryddet en del træer og krat på bla. Hul 14,16 og 2. 
Der er blevet malet i hele keepergården. 

b. Begynderudvalg 
Opgaverne for begynderudvalget er på et møde med udvalget blevet afklaret, hvilket udvalget 
har udtrykt glæde over. Deres primære opgaver bliver at sikre at vores nye prøve- og 
begyndermedlemmer bliver integreret godt i klubben, blandt andet igennem 
begynderturneringerne og et udvidet mentorarbejde. 
Undervisningen af prøvemedlemmerne sker fortsat om mandagen, og påvirker ikke udvalgets 
budget. 
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Arbejdet med begyndermedlemmerne, som diverse arrangementer og undervisning, 
finansieres igennem indbetalingerne fra begyndermedlemmerne. 
Begynderudvalget har foreslået et arrangement, hvor medlemmerne kan møde greenkeeperne 
i et socialt arrangement, så de får et bedre indblik i deres arbejde. Udvalget udarbejder oplæg 
til dette arrangement, som gerne skal løbe af stablen når klubbens nye Chefgreenkeeper er 
startet. Begynderudvalget tager kontakt til baneudvalget for nærmere aftale. 
Bestyrelsen beder begynderudvalget om at komme med et oplæg til et meget komprimeret 
opstartsforløb, f.eks. over tre dage. 

c. Juniorudvalg 
Intet nyt. 

d. Sportsudvalg 
Der er aftalt møde i udvalget onsdag den 20. februar, der kommer nyt på næste 
bestyrelsesmøde. 

e. Turneringsudvalg 
Intet nyt. 

f. Regel og handicapudvalg 
Der arbejdes med oplæg til lokale regler for klubben, der er møde i udvalget torsdag den 21. 
februar. 

g. Husgruppen 
Intet nyt. 

 
4. Information fra formanden 

• Aftale med Bakken Bears er indgået, som markedsføring for at nå nye medlemmer og 
samarbejdspartnere. 

• Deleger møde i DGU blev vendt. 
 

5. Fra sekretariatet 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

8. Eventuelt 

• Vedtægter og ændringer dertil 
Det blev aftalt at gå videre til generalforsamlingen med det forelagte forslag. 

• Klipning af Driving Range 
Det er besluttet at der indkøbes robotklippere til dette formål. 
Claus tager kontakt til Middelfart Sparekasse med henblik på et finansieringstilbud, ligesom der 
indhentes et yderligere tilbud. 

• Opdatering på Pro – am 
Der afholdes Pro-Am i Aarhus Golf Club fredag den 28. juni, hvor der er plads til 25 hold á 4 
spillere. 
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Invitation er ved at blive færdiggjort og udsendes snarest. 

• Regel- og Handicapudvalgets forslag om god opførsel og spillehastighed 
Bestyrelsen er af den opfattelse at de beskrevne retningslinjer for dette i Golfreglerne er 
fyldestgørende i henhold til ånden i klubben. 

• Golf for børn i sommerferien. 
Bestyrelsen vil gerne at Jens Meto og en gruppe frivillige arrangerer golf for børn i 
sommerferien. 

• Golflinje på Aarhus Efterskole blev vendt. 
 
9. Næste møde 

Torsdag den 7. marts kl. 17.00 i klubhuset. 
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