Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club
Mandag den 17/8 2020 kl. 16.00 i klubhuset
Deltagere:
Claus Holm Christensen
Lisbeth Moltzen
Michael Traasdahl Møller
Arne Nabe Poulsen
Niels Fischer
Kim Bjerre
Peter Agerboe
Afbud:
Iben Jungersen
Torben Gustavussen
Dagsorden:
1. Begynderudvalg
Der blev budt velkommen til Kurt og Solveig fra begynderudvalget og Marianne fra kontoret.
Herefter blev flere emner drøftet:
En henvendelse fra et medlem der deltager i begynderturneringerne, blev drøftet, og fremadrettet skal
der:
• Sikres at der er håndsprit tilgængelig ved afhentning af scorekort.
• Sikres at der er et begrænset antal personer i Members Lounge under afhentningen af
scorekort, eventuelt kan scorekort afhentes udendørs hvis vejret tillader det.
• Maksimalt være 51 deltagere i begynderturneringerne.
• Vil ikke være hurraråb efter præmieoverrækkelsen.
Claus svarer på henvendelsen og oplyser om tiltagene.
Begynderudvalget tilkendegav at de gerne vil deltage meget mere i koordinationen af arbejdet med
prøvemedlemmer og begyndere samt opfølgningen på prøvemedlemmerne. Dette initiativ blev
modtaget med stor glæde.
Der kommer billeder og kontaktoplysninger på begynderudvalget på klubbens hjemmeside.
Det er fortsat trænerne der godkender slagprøverne for prøvemedlemmerne.
Der vil til sæsonen 2021 blive udarbejdet nye retningslinjer for de godkendelser der skal til for at
prøvemedlemmerne kan booke tider på banen selv.
En ”mentorliste” så der er nogen at ringe til hvis man gerne vil ud og spille som prøvemedlem eller
begyndermedlem.
Der indkøbes poloer til begynderudvalget til sæson 2021.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
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3. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning
Regnskabet var blevet rundsendt og blev gennemgået. Der forventes et overskud på ca. 300
tdk, som er en del over det budgetterede underskud på 54 tdk
Det blev besluttet at ældretilskuddet skal bruges til tilskud til undervisning før kl. 16.00 for
personer der er 60 år eller ældre. Kontoret og trænerne udarbejder tiltag.
Det præciseres at budgetterede midler der ikke bruges, forbliver i klubbens kasse. Undtagelsen
er baneudvalget, som efter nærmere aftaler kan overføre midler til projekter i de kommende
år.
Arne aftaler møde med Unico vedr. økonomi og inventaroptælling. Niels deltager i
inventaroptællingen.
b. Medlemmer, status
Der er kommet mange nye medlemmer, især prøvemedlemmer, unge/studerende og juniorer,
og indtægterne ligger en del, godt 300 tdk, over det budgetterede. Vi afventer med spænding
hvor mange af vores prøvemedlemmer der melder sig ind som fuldtidsmedlemmer.
c. Sponsorer
Der er sponsormesterskaber fredag den 11/9. Lisbeth, Kim og Michael deltager fra bestyrelsen.
Claus kommer til præmieoverrækkelsen.
4. Fra udvalgene
a. Baneudvalg
Der proppes, eftersås og topdresses greens den 7/9, banen er lukket denne dag. Peter og Eddy
laver nyhed på hjemmesiden.
Der vil blive oprenset søer på hul 8/10 og 14, her vil vegetation blive fjernet og kanterne vil
blive oprettet. Søen på hul 8/10 bliver oprenset til oprindelig størrelse. Dette blev godkendt af
bestyrelsen.
Der etableres lyssignal på hul 10, så det kan ses hvornår man kan slå fra teestedet uden at være
til fare for spillere der befinder sig foran.
Michael udarbejder mail vedr. greenbunkers og river i bunkers.
b. Begynderudvalg
Se under pkt. 1.
c. Juniorudvalg
Stor aktivitet og megen glæde i juniorafdelingen.
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d. Sportsudvalg
Det har været et ok år sportsligt.
Klubbens seniorhold skal spille om medaljer i år.
e. Turneringsudvalg
Klubmesterskaberne bliver afholdt som de foregående år.
De næste turneringer bliver gennemført under hensyntagen til Corona situationen.
Turnerings afholdere skal selv sørge for oprydning, da det ellers vil blive udført mod udstedelse
af en regning.
f.

Regel og handicapudvalg
Regel og handicapudvalget anbefaler at man indberetter alle scores, da det vil sikre at man har
det rigtige handicap.
Der bliver ikke lavet manuelle handicapændringer af spillere der spiller, og laver lidt færre point
end de ønsker.
Der vil blive afholdt regelarrangementer i løbet af efteråret og vinter med hensyn til de nye
handicapregler. Arrangementerne afholdes i samarbejde med Aarhus Bryghus.
Det kan her nævnes at ens handicap bliver beregnet ud fra de bedste 8 af de sidste 20
indberettede scorekort, her vil man gå tilbage til sæsonen 2018. Har man ikke indleveret scores
vil man få klubhandicap, og kan dermed ikke deltage i turneringer.

g. Husgruppen
Opfølgning på køkkenrenovering
De forskellige løsninger var blevet fremsendt til bestyrelsen, den billigste løsning vælges.
Arbejdet i køkkenet gør at det er fremtidssikret, så køkkenet vil bestå ved eventuel ombygning
af klubhuset.
Der er søgt om tilskud til arbejdet ved kommunen.
Opfølgning på malerarbejde.
Der males så snart der er skiftet døre i bagrummene.
Der undersøges mulighed for magnetlåse til dørene til bagrummene.
5. Information fra formanden
Det præciseres at man ikke må indtage medbragte mad og drikkevare i klubhuset og de
omkringlæggende arealer i restaurantens åbningstider.
Dametoilet på gangen.
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Der indkøbes et ”Dametoilet” skilt til toilettet til højre i gangen, der fremover bliver et dametoilet.
6. Fra sekretariatet
Teebox
Det blev besluttet ikke at opstarte dette da vores medlemmer bruger Hørning Indoor.
Inkassoaftale
Denne aftale indgås ikke da vi har en god inddrivelsesprocent på ikke eller for sent betalte
kontingenter.
7. Lukkede / fortrolige sager
8. Hændelser og henvendelser
Hul-10 start
Hele hul 9 skal være tomt for at man må starte på hul 10. Ved start på hul 10 har man ingen rettigheder
på banen.
9. Eventuelt
DGU-rep. Møde
Marianne deltager.
Opfølgning på medlemsmøde
Der kommer en gennemgang på Generalforsamlingen af emnerne.
Forberedelse af generalforsamling
Lisbeth og jeg udarbejder oplæg til indkaldelsen.
Tjek at mikrofon og computer virker.
Frivilligturnering
Jeg tjekker det maksimale antal, og Lisbeth og jeg laver en vurdering i forhold til Corona-forholdene.
Det er besluttet at der indføres ½ greenfee fra ca. 2½ time før solnedgang.
Jeg undersøger priser og betingelser for anskaffelse af Probox.
10. Næste møde
14. september kl. 17.00 i klubhuset
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