
  

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

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

 

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning 
Udkast til årsrapporten for 2018 blev gennemgået. Få ændringer vil blive implementeret i den 
færdige rapport. 

b. Medlemmer, status 
Det blev besluttet at søge om midler ved DIF og DGI foreningspuljer til en øget rekrutterings 
indsat målrettet unge under uddannelse. 
Medlemssituationen følger det budgetterede. 

c. Sponsorer 
Der er stor tilfredshed blandt klubbens sponsorer med de arrangementer der er i 
sponsorforum. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Arbejdet på banen er i fuld gang. 
Det blev besluttet at ”Banens Dag” fremadrettet skal placeres på en bestemt dag/weekend, 
samt at greenkeeperne fremadrettet skal involveres væsentligt mere. 

b. Begynderudvalg 
Udvalget er ved at være færdig med planlægningen af sæsonen 2019. 

c. Juniorudvalg 
Der er to udvalgsmedlemmer der stopper i udvalget. Udvalget holder møde mandag den 11. 
marts. 

d. Sportsudvalg 
Der planlægges træningstur til Holstebro eller Horsens. 
Indhold til hjemmesiden er på vej fra udvalget. 

e. Turneringsudvalg 
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Bestyrelsen besluttede at lokal regel nr. 3 “Drop-fremme (+2) - reglen”ikke vil være gældende i 
klubbens turneringer. Dette fremgår af klubbens generelle turneringsbetingelser. 
https://aarhusgolf.dk/turneringsbetingelser/  

f. Regel og handicapudvalg 
Oplæg til lokale regler for Aarhus Golf Club blev gennemgået, Claus tager kontakt til Regel- og 
Handicapudvalget. 

g. Husgruppen 
 

4. Information fra formanden 
Det blev besluttet at sige ja til at få sponserede indlæg på hjemmesiden, disse bliver placeret i en 
separat sektion på hjemmesiden, og skulle gerne give en indtægt til klubben. 
 

5. Fra sekretariatet 
 

6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

8. Eventuelt 

• Michael informerede om mødet med Aarhus Efterskole, hvor der arbejdes videre i retning af et 
samarbejde til gavn for både klubben og skolen. 

• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne var rundsendt til bestyrelsen. Disse vedhæftes 
indkaldelsen til generalforsamlingen som et bilag 1. 

 
9. Næste møde 

Tirsdag den 26. marts kl. 17.00 i klubhuset. 
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