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Mandag den 17. juni 2019 kl. 18.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Klaus Andersen, suppleant 
Peter Agerboe 
Michael Elgaard (den første time) 
 
Afbud fra: 
Torben Gustavussen, suppleant 
 
 
Dagsorden: 
1. Michael Elgaard deltog ca. 1 time, 

Michael fortalte kort om sin baggrund ved DGI, hvor han er konsulent for DGI-tennis, og har arbejdet 
med hvervning af medlemmer til tennisklubber. Herigennem blev han bekendt med DGI´s ønske om at 
blive involveret i Golf. 
Klubben blev derfor optaget som medlemsklub i DGI, og har været i dialog med DGI for hjælp til 
ansøgninger om støtte til hvervekampagner.  
Der er pt. ansøgt ved flere fonde med henblik på støtte til hvervekampagner til forskellige 
aldersgrupper. 
Det blev besluttet at udvalget kunne gå videre med ansøgninger om støtte til hvervekampagner af 
forskellig slags. Udvalget informerer løbende bestyrelsen om dette. 
Ansøgninger til andre aktiviteter afventer udarbejdelse af specifikke projekter. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Blev ikke gennemgået. 
 

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Budgettet er justeret så det tager højde for faktuelle indtægter og udgifter, der har været i 
foråret. 
Regnskabstal blev gennemgået, resultatet forventes at blive bedre end budgetteret. 

b. Medlemmer, status 
Medlemstallet følger det budgetterede. 
Det blev besluttet at tage kontakt til Midt trafik for at undersøge muligheden for rabatkort til 
junior-, ungdoms- og studerende medlemmer i klubben. 
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c. Sponsorer 
Arbejdet der laves i udvalget giver stor tilfredshed bland sponsorerne. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 

• Muligheder for brug af sprøjtemidler er ved at blive undersøgt, udgangspunktet er at der 
ikke på arealet må bruges sprøjtemidler uden dispensation fra Aarhus Kommune. 

• Ray er ved at udarbejde en prioriteret liste over opsatte opgaver. 

• Der er fundet ferieafløser der starter mandag den 24. juni. 

• Baneopsætning til Santander slutspil fremsendes til Ray. 
b. Begynderudvalg 

Begynderarbejdet kører, der er god tilfredshed med begynderarbejdet. 
c. Juniorudvalg 

Der er gang i juniorarbejdet, der savnes stadig forældre der er villige til at deltage i arbejdet. 
d. Sportsudvalg 

Det har generelt været et godt forår for de fleste af holdene. 
Fremtidens elitearbejde i klubben vendes i løbet af efteråret. 

e. Turneringsudvalg 
Turneringerne kører som planlagt. 
Sommerturneringen har formuepleje som sponsor, så der er gode præmier i flere rækker. 
Invitationsturneringen evalueres i efteråret, da der ikke er mange tilmeldte. 

f. Regel og handicapudvalg 
Der er behov for flere medlemmer til dette udvalg, da der kommer nye handicapregler i 2020. 
Elitetruppen spørges direkte, da dette kunne være interessant for flere af elitespillerne. 

g. Husgruppen 
Køkkenet skal renoveres, da der er flere dele der ikke lever op til den gældende lovgivning da 
køkkenet er meget slidt. Køkkenet fremtidssikres i samarbejde med Unico til at kunne holde til 
belastningen fra de mange medlemmer og gæster, Claus er inde over projektet. 

 
5. Information fra formanden 

Lejeaftalen er underskrevet fra klubbens side. 
Klubbens fremtidige udvikling blev vendt, der er bred enighed om at klubbens medlemmer skal 
involveres i arbejdet. 
Claus indkalder til planlægningsmøde for at udarbejde et oplæg til processen. 
 

6. Fra sekretariatet 
Problematikken med shop contra kontor blev vendt. 
Peter tager fat i Johannes fra Esbjerg for at høre om deres løsning. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
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Henvendelse fra Bergliot Riis 
Jeg tager kontakt til Bergliot. 
 
 

9. Eventuelt 
Fremtidig bestyrelse. 
Bestyrelsesarbejdet bevæger sig med den nye lejekontrakt ind i en mere udviklingsorienteret fase. 
Dette - i kombination med, at der er bestyrelsesmedlemmer, der efterhånden har siddet i bestyrelsen 
nogle år – betyder at vi i god tid skal arbejde med rekruttering af fremtidens bestyrelsesmedlemmer. 
Processen kan eventuelt kombineres med inddragelse af golfklubbens medlemmer i arbejdet med at 
planlægge de fremtidige investeringer i klubbens udvikling.  
Det besluttedes at udvide spillemulighederne på prøve- og begyndermedlemmer i sommerferien. Peter 
sørger for det praktiske. 

 
10. Næste møde 

Den 28. august kl. 17.00 i klubhuset. 
Afskrivninger og økonomisk råderum gennemgås. 
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