Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club
Mandag den 2. november 2020 kl. 17.00 i klubhuset
Deltagere:
Claus Holm Christensen
Lisbeth Moltzen
Michael Traasdahl Møller
Arne Nabe Poulsen
Niels Fischer
Iben Jungersen
Torben Gustavussen
Peter Agerboe
Afbud:
Kim Bjerre
Andreas Fogh Schrøder

Dagsorden:
1. Sponsorudvalg er indkaldt. Iben indkalder udvalget på sponsorudvalgets møde den 27. september.
Punktet blev rykket ned under pkt. 3 c.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
3. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning
Regnskabet forventes at udvise et overskud i størrelsesordenen kr. 620 tkr.
Vi har fået besked fra banken om at der fremadrettet vil være en negativ indlånsrente på 0,6%.
Det blev besluttet at klubbens skyldige skat indbetales til Told & Skat.
Det blev yderligere besluttet at øvrige midler bliver stående i banken, da arbejdet i
projektgrupperne kan medføre et behov for likviditet.
Claus og Arne undersøger hvilke lånemuligheder klubben har ved forskellige pengeinstitutter.
Claus og Arne har haft møde med Anders fra Unico.
Det blev aftalt at der udarbejdes en ny kontrakt, som ligger færdig primo februar 2021.
Klubbens bogholder Mads tjekker op på det udestående som klubben har ved Unico.
Der rundsendes ”Give en gave” mail tirsdag.
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b. Medlemmer, status
Der er pt. mange medlemmer, så vi skal til at overveje hvor mange der er plads til her i klubben,
samt hvordan fordelingen skal være fremadrettet.
c. Sponsorer
Sponsorudvalget er enige om at der er et stort uudnyttet sponsorpotentiale her i klubben, som
det nuværende udvalg ikke har kræfterne til at udnytte. Derfor blev det besluttet at opstarte en
proces for at finde en tovholder/drivende kraft, der eventuelt er aflønnet, som skal kunne
koordinere forskellige indsatser for at skaffe midler fra sponsorer, fonde og puljer til klubben,
dette med respekt for den klub vi er, det er her vigtigt at det er klubben der styrer hvilke
projekter der skal gennemføres.
4. Fra udvalgene
a. Baneudvalg
Der er pt. ingen sygdomsangreb på vores greens. Den udsendte besked om nedslagsmærker
har givet en lille effekt, men ikke stor nok endnu. Hvis nedslagsmærkesituationen ikke
forbedres mærkbart og hurtigt, vil der blive skiftet til vintergreens, da de u oprettede
nedslagsmærker, ”de åbne sår”, vil være årsag til at der kan komme sygdomsangreb.
Arbejdet med etablering af det nye teested på hul 15 går godt, er dog lige pt. på pause på
grund af det fugtige vejr.
Der bliver lavet et alternativt hulforløb, når der startes op på arbejdet med oprensning af
søerne. Dette vil blive kommunikeret ud i god tid.
Der er en god kommunikation mellem udvalget og Eddy, samt blandt greenkeeperne og Eddy.
b. Begynderudvalg
Kurt Mathiasen bliver ny formand for Begynderudvalget.
Søndagsgolfen har været en succes.
c. Juniorudvalg
Der etableres vintergolfgrupper for klubbens juniorer.
Thomas inviteres til næste møde.
d. Sportsudvalg
Der er tilmeldt hold i kvalifikationsrækken for damer og seniorer.
Der vil blive lavet forventningsafstemmende aftaler med spillerne for 2021.
Der arbejdes på at skaffe sponsorer til eliteafdelingen i 2021.
Der er styr på trænersituationen med hensyn til eliteholdenes træning.
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e. Turneringsudvalg
Klubben er vært for DM for 2 generationer fra den 25-27 juni 2021, dette betyder at klubbens
Pro-Am vil blive placeret den 11. juni 2021.
f.

Regel og handicapudvalg
Der kommer nyt handicapsystem fra 1. januar 2021, dette forventes ikke at give de store
udfordringer. Medlemmerne opfordres til at aflevere så mange scorekort som muligt, da dette
vil give det mest retvisende handicap.
På grund af Corona-situationen bliver der ikke gennemfør undervisning i de nye handicapregler.

g. Husgruppen
Der er god gang i ventilationsarbejdet, som snart forventes færdigt.
Der er udført diverse reparationsarbejder i køkkenet.
5. Information fra formanden
Der har været formandsmøde i ØGR, hvor det blev besluttet at prisen i 2021 vil blive kr. 950,- for et
ØGR-medlemskab.
I 2020 har vores medlemmer spillet mere i de andre klubber (2680 runder) end de andre har spillet ved
os (1599 runder).
Vi er den klub i ØGR der har fået flest nye medlemmer.
Markusminde blev ikke optaget som ØGR-klub, da man vurderede at antallet lige nu er passende.
6. Fra sekretariatet
El
Ok er billigst på alle parametre, så jeg kontakter dem med henblik på en aftale.
Probox24
Jeg tager møde med Peter Selmer på onsdag, og vender tilbage med muligheder og priser.
7. Nyt fra arbejdsgrupperne
Projekt bedre plads på banen:
Der er mange ikke bekræftede tider i Golfbox, hvilket er et stort problem. Der rundsendes en mail til
dem på No-show listen med en forklaring på hvorfor det er vigtigt at bekræfte sine tider.
Der er ikke mange klubber der tillader mere end 3-4 bookede tider pr. medlem.
Der er mange forskellige grupper, hensyn og krav der skal tages hensyn til, når der skal skabes bedre
plads på banen, arbejdsgruppen vil komme med forskellige løsningsforslag, hvor der tages hensyn til så
mange af disse som muligt.
Projekt bedre klubhus:
Der er 15 personer i arbejdsgruppen, og der var et godt første møde, hvor der blev dannet tre
undergrupper:
• Madklubben, der vil komme med råd til unico om hvad golfspillerne gerne vil have/købe fra
restauranten.
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•

Udseende af klubhus og omgivelser, hvor der bliver kigget på en linje for klubhusets udseende,
samt på niveauet for orden i og omkring klubhuset.
• Hvad skal der være i et klubhus, der kigger på hvad et godt klubhus skal indeholde.
Der afholdes der interviews med Anders fra Unico, klubbens ansatte samt klubber i klubben for at
afdække behov og ønsker.
Resultaterne af gruppens undersøgelser vil danne baggrund for det videre forløb.
Projekt bedre bane:
Arbejdsgruppen er sammensat af en god blanding på tværs af spilleniveauer.
Der er stor interesse i gruppen for nye huller, hertil er Michael Traasdahl inviteret til det næste møde i
sin egenskab af golfbanearkitekt, for at give gruppen en værktøjskasse til det videre forløb.
Projekt bedre miljø og sociale forhold:
Der er 8 personer i gruppen, man vil gerne være flere fra de forskellige medlemsgrupper der er i
klubben, for at få både historien og nye spilleres ønsker belyst.
Det næste møde der afholdes den 3. november, vil blive brugt på at definerer og præciserer de
forskellige arbejdsområder.
8. Lukkede / fortrolige sager
9. Hændelser og henvendelser
10. Eventuelt
Generalforsamling, Peter undersøger om der er plads ved Efterskolen tirsdag den 23. marts 2021.
Greenfee i uge 29 bliver kr. 200,-.
11. Næste møde
7. december 2020 kl. 17.00 i klubhuset.
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