Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club
Tirsdag den 10. marts 2020 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.
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning, udkast til regnskab 2019 rundsendes inden mødet.
Regnskab 2019 var rundsendt inden mødet, og det blev gennemgået på mødet, især blev
følgende fremhævet:
”Andre indtægter” er deposita der er blevet indtægtsført.
Under ”Klubhus” er hele renoveringen af restaurant og køkken udgiftsført.
”Afskrivninger” er, på grund af lejeforlængelsen, ændret fra udløb i 2022 til afskrivninger over
10 år fra 2019, med nogle få undtagelser, hvor der er lavet levetidsbetragtninger.
Regnskabet blev godkendt og sammen med regnskabserklæringen underskrevet af bestyrelsen.
Regnskab 2020 bliver gennemgået når efterposteringerne fra revisoren er blevet bogført.
Valg af leasingselskab blev gennemgået. Finansieringen af de nye maskiner kan holdes indenfor
det vedtagne budget for banen.
Langtidssygemelding blandt greenkeeperne blev drøftet, og det blev besluttet at fastholde
ansættelsen af den sygemeldte, derfor blev der for at sikre det fornødne mandskab på
greenkeepergården bevilliget kr. 70.000 ekstra i 2020.
b. Medlemmer, status vedhæftet, og er som forventet.
c. Sponsorer
3. Fra udvalgene
a. Baneudvalg
Der er en god stemning blandt greenkeeperne med Eddy som chef.
Greens er gode og faste i forhold til de mængder vand der er kommet.
Der er foretaget oprydning i og omkring greenkeepergården og de andre banebygninger.
Der er foretaget oprydning i en stor del af bevoksningen på banen.
Der klippes i det omfang det er muligt på grund af de meget bløde overfladeforhold på banen
generelt.
Der udsendes en reminder vedr. banens dag.
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b.
c.
d.

e.

f.

g.

Opdatering på vejprojektet vedr. Moesgård Alle blev gennemgået. Michael er i dialog med
kommunen vedr. projektet. Kommunen indkalder til infomøde ang. Projektet, hvor vi bliver
inviteret.
Begynderudvalg
Arbejdet er godt i gang.
Juniorudvalg
Arbejdet med flere nye tiltag er godt i gang.
Sportsudvalg
Der er styr på sæsonen 2020.
Der var 28 deltagere til foredraget med Mats Bjørkmann, som vare inspirerende.
Dameholdet i 2. division er pt. 6 spillere.
Turneringsudvalg
Turneringsprogrammet for 2020 blev gennemgået. Turneringsprogrammet er lagt på
hjemmesiden.
Kim tager kontakt til Anders mht. Hospital klovne turneringen.
Regel og handicapudvalg
Claus sender datoer for undervisninger af prøvemedlemmer til offentliggørelse på
hjemmesiden.
Husgruppen
Køkkensituationen blev kort gennemgået, det er besluttet at kølerummet bliver repareret.

4. Information fra formanden
Claus informerede kort om mødet ved Aarhus Kommune, hvor idrætsklubberne i Aarhus var inviteret til
en drøftelse af idrætsfaciliteter i kommunen.
Aarhus kommune ligger meget lavt målt på antallet af faciliteter til idræt, til gengæld ligger kommunen
højt målt på aktiviteter.
De blev, især fra mindre idrætsklubber, udtrykt mangel på muligheder for at få tider i faciliteterne.
Claus har inviteret Idrætssamvirket til at holde deres næste bestyrelsesmøde her i klubben.
Stadsarkitekten er inverteret til klubben for at se på muligheder for en eventuel udvidelse.
a. Generalforsamling
Mulighederne for opkobling af computer skal tjekkes inden mødet, så vi er sikre på at det
virker.
Claus rundsender oplæg til bestyrelsens beretning til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Indkaldelsen og regnskabet offentliggøres hurtigst muligt.
b. Opfølgning på medlemsmøde.
Claus, Iben, Lisbeth og Michael havde inden bestyrelsesmødet samlet de indkomne input i en
mere overskuelig for i et regneark. Dette var inden bestyrelsesmødet rundsendt til den øvrige
bestyrelse.
Hurtigst fremsender Iben, Lisbeth og Michael en liste over de projekter, der kan gennemføres
nu og her til Claus. Disse projekter vil blive offentliggjort hurtigst muligt.
Alle original-input afleveres til Niels, der ud fra disse og regnearket, har tilbudt at
organiserer/strukturerer inputtene som så vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
I forbindelse med eventuelle klubhusprojekter skal vi huske ”Energipuljen”.
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c. Organisation af klubben
Lisbeth og Iben arbejder videre med klubbens organisationsplan.
d. Pro/Am
Marianne og Peter er tovholdere på Pro/Am
Pro/Am afholdes den 19. juni.
Marianne sender i uge 11oplysning om datoen til dem der fik invitation sidste år, samt til dem
der deltog i turneringen i 2019. Selve invitationen udsendes hurtigst muligt.
Steven informerer proerne om datoen.
Prisen bliver i 2020 kr. 6.400, - + moms.
Marianne aftaler prisen på mad med Unico.
Marianne og Peter gennemfører turneringen, og er begge til stede ved middag og
præmieoverrækkelsen.
e. Greenfeeaftale med Trehøje
Selvom klubben principielt ikke er med i rabataftaler, giver Peter Trehøje besked om at vi gerne
i 2020, vil deltage i et samarbejde som en forsøgsordning, der af begge klubber evalueres ved
årets udgang.
Begrundelsen er at Trehøje er en bane der kunne være interessant for vores medlemmer at
spille.
5. Fra sekretariatet
a. Banens dag 28-29 marts
Der udsendes en reminder i denne uge.
Eddy kommer med en liste over opgaver, herunder opsætning af stærekasser.
b. Golfens dag 26 april – styrer kontoret som vanligt
Michael Elgaard kontaktes for at tage henvendelse til de skoler vi har et samarbejde med, med
henblik på at kunne udlevere foldere der inviterer elever og forældre til Golfens Dag.
c. Info fra kurser: Den gode golfoplevelse + et par stykker mere
Peter informerede kort om kurser og møder som Marianne og Peter har deltaget i igennem
foråret:
• ThinkSocial2020 konference i Musikkens Hus i Aalborg med deltagelse af 220 deltagere
fra virksomheder hovedsaglig region midt og nord.
- håndgribelig viden og værktøjer til sociale medier
- effekten og muligheder af at markedsføre og synliggøre sig på de sociale medier
- inspiration fra forskellige case stories og effekten heraf
- branding og hele strategien bag samt vigtigheden af at have styr på
marketingstrategien - hvad vil vi have ud af det og hvor vil vi hen, hvad vil vi huskes på
når vores logo ses i det offentlige rum
• GAF regionsmøde, hvor der blev delt erfaringer om de daglige udfordringer der er i
klubberne.
• Kursus med Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter, med fokus på hvordan man
skaber den gode golfoplevelse for medlemmer og gæster. Under kurset blev der
udvekslet en del erfaringer.
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d. Bakken Bears samarbejdet
Claus informerede kort om samarbejdet, og vil gerne have at Marianne til næste
bestyrelsesmøde laver en kort opgørelse over hvad det har givet indtil videre.
e. Plan for anvendelse af kontor 2
Kontoret vil af Peter og Marianne blive anvendt når der er behov for arbejdsro.
f. Interne koordineringsmøder
De interne koordinationsmøder har været afholdt hver 14. dag siden den 7. januar. I møderne
deltager Lone fra Unico, Peter, Marianne, Eddy og Steven når han starter med at arbejde igen.
På møderne bliver aktiviteter minimum én måned frem gennemgået, så alle er mest mulig
opdateret.
6. Lukkede / fortrolige sager
7. Hændelser og henvendelser
8. Eventuelt
9. Næste møde
31. marts 2020 kl. 17.00 i klubhuset. Arne sørger for at John Skovbjerg bliver inviteret til mødet.
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