
  

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

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

 

Mandag den 25. november 2019 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Torben Gustavussen 
Marianne Boe Jensen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Klaus Andersen 
Kim Bjerre 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning. Budget 2020 
Budget 2020 var rundsendt. Der var få kommentarer, herunder blev det aftalt at der afsættes 
beløb til pesticidfri drift, ligesom vores afskrivningsprincipper fastholdes, herefter blev 
budgettet godkendt med de aftalte ændringer. Der rundsendes opdateret budget med de 
aftalte ændringer. 
Regnskabet blev gennemgået. Renoveringen af restauranten skal gennemgås, så vi er sikker på 
at de får de regninger som de skal betale. 

b. Medlemmer, status er vedhæftet. 
Der fremsendes opgørelse over aldersfordelingen i klubben, hvis muligt for nogle år tilbage. 

c. Sponsorer 
Der er nye sponsorer på vej ind i klubben. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der blev givet en kort præsentation af Eddy, der bliver inviteret med til det næste 
bestyrelsesmøde. 

b. Begynderudvalg 
2 medlemmer, Lene Hansen og Irmelin Brøchner, stopper i udvalget. Kurt Mathiasen kommer 
ind i udvalget i 2020. 
1. torsdag i april starter begynderturneringerne i 2020. 
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c. Juniorudvalg 
Der er stadig gang i juniorarbejdet, herunder med et arrangement i Aarhus Indoor den 10. 
december. 
Der er god gang i arbejdet med at få aktiveret børn og unge via kontakt til skolerne. Vi skal sikre 
at vi har ”programmet” og forløbet klar til marts 2020. 

d. Sportsudvalg 
Sportsudvalget har haft møde med juniorudvalget for at koordinere sponsorarbejdet i forhold 
til klubbens forskellige hold. Bestyrelsen gør opmærksom på at sponsorerne er sponsorer i 
Aarhus Golf Club. 
Der afholdes i december møde i sportsudvalget for at få afklaret forskellige problemstillinger 
vedr. hvilke spillere der deltager på hvilke damehold. 
Der arbejdes med en omstrukturering af arbejdet i sportsudvalget og dets ansvarsområde. 

e. Turneringsudvalg 
f. Regel og handicapudvalg 

Ejlert Bøndergaard stopper i udvalget, Claus Holm Christensen tager sig indtil videre af 
opgaverne i udvalget. 

g. Husgruppen 
Da vores nuværende el-aftale udløber ultimo 2020, bliver der i løbet af 2020 arbejdet på 
forskellige muligheder, for at sikre den bedst mulige aftale. 

 
4. Information fra formanden 

a. Trænersituation 
Steven fortsætter. 
Der er forhandlinger i gang med Jens. 
Der arbejdes på de udfordringer der er i forbindelse med pasning af shoppen, når trænerne er 
ude og undervise. 

b. Personale generelt 
Det er besluttet at øge Mariannes timetal til 30 timer pr. uge, disse skal blandt andet bruges til 
hvervekampagner blandt byens forskellige firmaer, samt til at vedholde den øgning af 
serviceniveauet der allerede er gennemført i 2019, som har været med til at sikre et godt 
medlemstal. 

 
5. Fra sekretariatet 

a. Der må ikke længere sprøjtes mod ukrudt, der bliver derfor indkøbt en gasbrænder på hjul til 
ukrudtsbekæmpelse på stier-terrasser og p-plads. 

b. Giv en gave, status 
Vi er næsten i mål, der udsendes en reminder. 

c. ØGR-Golfmore kan styre antalsbegrænsningen. 
Bestyrelsen er overbevist om, at der ikke vil forekomme mange spillere, der vil spille flere end 
12 runder i hver klub på et år, hvorfor der ikke er behov at investere i et system der kan 
kontrollere dette. Der følges i løbet af 2020 op på om der er spillere der nærmer sig de 12 
runder. 
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6. Lukkede / fortrolige sager 
 

7. Hændelser og henvendelser 
 

8. Eventuelt 
a. Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020, udkast til varsling var rundsendt og blev 

godkendt, denne skal udsendes senest den 31. december. Det er bekræftet at vi kan være på 
efterskolen. 

b. Klubbens udvikling fremadrettet blev diskuteret. Claus har møde med en eventuel facilitator af 
det kommende medlemsmøde der forventes afholdt i januar-februar 2020. 

c. Blokeringen der ligger fredag formiddag til klubbens senior-veteraner, bliver fremadrettet 
tilrettet så den passer til at kunne spille hullerne 10-18. Tiden skal onsdag aften tilrettes det 
faktuelle antal spillere, så banen ikke er lukket længere end nødvendigt. 

d. Det blev besluttet at hæve prisen for billeje til kr. 250 hhv. 350 for medlemmer hhv. gæster. 
 

 
9. Næste møde 
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