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Mandag 8. juni 2020 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Arne Nabe Poulsen 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning 
Der tjekkes op på eventuelt skyldige beløb fra vores debitorer. 
Der har på grund af Corona været vigende indtægter i greenfee, DIF er søgt om dækning af den 
manglende greenfee. 
Der søges om lønkompensation for de medarbejdere der har været hjemsendt med løn under 
Corona-krisen. 
Der er søgt og bevilliget tilskud til de af vores medlemmer der er over 60, hvor der gives et 
beløb fra Aarhus Kommune til forskellige aktiviteter. 
Indtægterne fra salget af maskiner deponeres på en separat konto. 

b. Medlemmer, status 
Der er mange indmeldelser på tværs af medlemstyper, så kontingenterne ligger over det 
budgetterede.  

c. Sponsorer 
Sponsorarbejdet er udfordret da en del af vores sponsorer er ramt af nedlukningen i 
forbindelse med Corona. 
De mandagsgolfarrangementer der har været afholdt har været godt besøgt. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der må ikke sprøjtes på vores bane, derfor vil der blive lavet øget jordarbejde på greens, for at 
forebygge sygdomsangreb.  
Af samme årsag bliver rough og semirough bliver klippet mere end tidligere for at holde ukrudt 
nede, så der ikke kommer frøspredning på resten af banen. Der holdes øje med, at højden på 
rough og semirough ikke gør banen for let. 
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Der eftersås med alm. Hvene da denne vokser ved lavere temperaturer, samt har nemmere ved 
at udkonkurrerer det dårlige etårige græs der er i vores greens pt. 
Der er igen blevet gødet på Fairways, hvilket allerede har haft positive resultater. 
Baneudvalget laver en statusbeskrivelse af banens tilstand, der ønskes generelt mere info på 
hjemmesiden om banen generelt, da medlemmerne spørger til dette. 
Der har været afholdt møde og banegennemgang med kommunen, hvor eventuelle 
udfordringer vedr. vejføringen af Moesgaard Allé også blev drøftet, der afventes en endelig 
konklusion på dette. 
Claus tager fat i Jesper Frandsen fra Aarhus Kommune for at få en status vedr. Moesgaard Allé. 

b. Begynderudvalg 
Der er 25-54 b- og c-spillere hver gang. 
Der laves Gunstart så snart det er muligt. 
Der skal arbejdes med etikette undervisning af vore begyndere og prøvemedlemmer, Peter og 
Torben aftale forløb. 

c. Juniorudvalg 
Der ses på om træningstiden er tilstrækkelig til det øgede antal juniorer der er kommet i løbet 
af foråret. 
Der arrangeres sommerlejr i sommerferien. 

d. Sportsudvalg 
Skal i gang med turneringerne, og glæder sig. 

e. Turneringsudvalg 
Der er igen gang i turneringerne: 
28/6 Corona Match 
9/8   Sommerturnering 
20/9 Generationsturnering 
4/10 Afslutningsturnering 
Yderligere information og tilmelding sker i Golfbox. 

f. Regel og handicapudvalg 
Bestyrelsen anbefaler at alle scores indtastes fra nu, så handicappet bliver så retvisende som 
muligt når de nye handicapregler træder i kraft den 1. januar 2021. 

g. Husgruppen 
Der kommer nye døre i alle baglader. 
Klubbens træbygninger skal alle males, der er indhentet tilbud på arbejdet. 
Greenkeeperbygningerne bliver forsøgt malet af frivillige. 

 
4. Information fra formanden 

Pro/Am er aflyst men der planlægges Pro/Am i 2021. 
 
Der arbejdes på at afholde generalforsamling den 14. september, når denne dato og placeringen er 
bekræftet, offentliggøres dette i henhold til klubbens vedtægter. 
 

5. Fra sekretariatet 
Der er mange indmeldelser og travlt. 
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6. Lukkede / fortrolige sager 

 
7. Hændelser og henvendelser 

 
8. Eventuelt 

Tider i Golfbox 

Da der er pres på banen, især i weekends, bliver 1- og 2-bolde slået sammen i weekends i tidsrummet 

9-15, såfremt det er nødvendigt. 

Alle skal igen bekræfte deres starttider i Golfbox, ligesom alle opfordres til udelukkende at booke de 

tider som de skal bruge, og huske at slette de tider de ikke skal benytte, så alle har en chance for at 

komme ud og spille. 

Corona 
Der åbnes løbende for alle faciliteter i henhold til regler og retningslinjer. 
 
Medlemsmøde 
Resultaterne fra medlemsmødet var blevet sorteret op af Niels og vendes i bestyrelsen, Niels 
rundsender en Doodle for at finde et tidspunkt til dette. 
 
Køkken 
Køleanlægget har været i stykker og blev repareret for et mindre beløb. 
El til kølerum og køleskab er repareret, regningen sendes til Lisbeth til kontrol. 
Ventilationen i køkkenet er dårligt fungerende, og der er indhentet 3 tilbud. Troels Vinter Møller og 
Lisbeth arbejder videre med tilbuddene, før der tages en endelig beslutning. 
Der tages kontakt til en køkkenkonsulent for at få en status på køkkenets generelle tilstand. 
 
Beskrivelser af opgaver 
Der udarbejdes beskrivelser af de forskellige opgaver og kompetencer der er i klubben blandt 
bestyrelse, udvalg og ansatte. Arbejdet med beskrivelser og diagrammer udføres af Lisbeth, Niels og 
Iben. 

 
9. Næste møde 

17. august kl. 17.00 i klubhuset. 
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