Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club
Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00, virtuelt
Deltagere:
Claus Holm Christensen
Lisbeth Moltzen
Michael Traasdahl Møller
Arne Nabe Poulsen
Niels Fischer
Iben Jungersen
Kim Bjerre
Torben Gustavussen
Peter Agerboe
Afbud:
Andreas Fogh Schrøder

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt
2. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning, regnskab 2020
Regnskabet der blev gennemgået forventes færdig ved revisor mandag den 1. marts.
Arne sørger for at der kan underskrives på et PDF-dokument med NemID.
Klubbens likviditetsoverskud er indbetalt til skat, for at spare de negative renter i banken.
Klubbens prioritetsgæld forventes afviklet ultimo oktober 2021.
b. Medlemmer.
Der er pt. 45 prøvemedlemmer til opstart primo 2021, derfor deltager klubben ikke i Golfens
Dag, da vi ikke pt. kan optage flere prøvemedlemmer.
Der er sendt besked ud til dem der starter på det første hold.
c. Sponsorer
Der er stort set faktureret for et beløb svarende til det budgetterede.
Claus gennemgik kort tankerne om den fremtidige opbygning af sponsorarbejdet, og behovet
for at supplere med en medarbejder for at kunne øge sponsorindtægterne betragteligt.
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Claus fortalte om samtalerne med de tre, som kunne komme til at drive en lønnet håndtering
af sponsorarbejdet, specielt med henblik på større sponsorater, projektsponsorater og
fondssøgninger.
Iben tager en samtale med 2 af disse personer, for mere afklaring og afstemning. Lisbeth
deltager om muligt.
3. Fra udvalgene
a. Baneudvalg
Arbejdet med oprensningen af søerne er så godt som færdigt, når vejret tillader det, vil
færdiggørelsen fortsætte.
Det forventes at de nye teesteder på hul 15 bliver åbnet inden sommer.
Der kommer ny sti venstre om 14. green til 15. tee, samt en ny sti højre om 15. green til 16. tee,
når man har teet ud på 16. hul, kommer man til at gå på højre side af teestedet mod fairway.
Banen er pt. lukket, men åbnes så hurtig som muligt. Peter er i daglig kontakt med Eddy.
Der er sat forlængerrør i afløbet fra søen på hul 10, for at hæve vandspejlet.
Renovering af værkstedet med ny lift er tæt på færdiggørelse.
b. Begynderudvalg
Kurt Mathiasen er formand for udvalget.
Der er opstart på begynderturneringer den 15. april, der vil formodentlig være løbende start i
de første turneringer.
Træningen af prøvemedlemmerne bliver i 2021 på tirsdage.
c. Juniorudvalg
Planlægningen er ved at være færdiggjort.
d. Sportsudvalg
Klubbens damehold skal håndtere, at én spiller er å vej mod at skifte klub.
Træningen af eliten bliver mandag og onsdag.
Det er besluttet at det er Steven der er koordinator imellem de forskellige grupper i
eliteafdelingen.
e. Turneringsudvalg
Vi håber at turneringerne kan afvikles som planlagt, der vil selvfølgelig blive tilrettet til de
retningslinjer der til enhver tid er gældende.
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Sommerturneringen bliver kaldt Jubilæumsturnering med Formuepleje som sponsor.
Lisbeth foreslog som et alternativ til fællesspisning ved gunstarter, hvis fællesspisning ikke
kunne lade sig gøre, nemlig en picnic kurv der kunne deles af de fire spillere der startede på
samme hul ved en eventuel gunstart.
f.

Regel og handicapudvalg
Der er startet nyt handicapsystem fra den 1. januar 2021, i denne forbindelse er de fleste
spillere gået lidt op i handicap, undtagelsen er spille med lavt handicap.
Der opfordres til at man indberetter scores for alle de runder man spiller, så handicappet
kommer til at afspejle ens spillestyrke. Der kan registreres runder fra 9-18 huller, og det kan ske
uanset ens handicap.
Der er kommet ny metode til at udregne indekseringen af banens huller, dette medfører
forandringer for visse huller. Peter ændrer dette i GolfBox.

g. Husgruppen
Der søges efter flere medlemmer til husgruppen, er der nogen der har kompetence og lyst til at
deltage i dette, bedes i rette henvendelse til Peter på kontoret.
Opgaver der er kendt fra tidligere, er udført.
Der har været frostsprunget et vandrør i pumpehuset, dette er meldt til forsikringen, og
oprydning efter skaden er påbegyndt.
Der har være strømafbrydelse, som ifølge AURA skyldes et overforbrug, der har gjort at
hovedsikringen blev aktiveret. Kemp og Lauritsen undersøger hvad årsagen til overforbruget
kunne være.
Træbygningerne vil blive malet i løbet af foråret.

Situationen vedr. baggården ved Unico er uholdbar og kræver ifølge myndighederne handling
nu. Der er indhentet et prisoverslag, og bestyrelsen giver tilladelse til at igangsætte arbejdet,
der er tænkt ind i den kommende brug af klubhuset.
4. Information fra formanden
Der har været mange skiløbere mens banen har været dækket af sne. Et estimat vil være minimum 500
personer de dage hvor der har været flest.
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Der kommer primo april nye bagmærker til at alle seniormedlemmer i klubben. Peter sender besked til
medlemmerne når disse kan afhentes på kontoret.
5. Fra sekretariatet
Lars Taul Andersen er tilbage og er startet igen fra den 15. februar nede i Greenkeepergården.
E-conomics kører og letter arbejdsgangen med debitorhåndtering meget.
6. Nyt fra arbejdsgrupperne
Grupperne fremsender lister med priser mm. til bestyrelsen over de tiltag som de foreslår.
Projekt bedre klubhus:
Der var til et tidligere bestyrelsesmøde fremsendt en oversigt over arbejdet med klubhuset fra Lisbeth.
Der vil inden sæsonstart blive foretaget en større oprydning i og omkring klubhuset.
Der vil blive udarbejdet et forslag til hvilke rum og funktioner, der skal være udgangspunkt for en
kommende ombygning/tilbygning af klubhuset og omkringliggende bygninger. ALT ARBEJDE
AFHÆNGER DOG AF CORONASITUATIONEN.
Projekt bedre plads på banen:
Der var inden mødet blevet rundsendt en redegørelse for gruppens arbejde fra Claus.
Arbejdsgruppen vil fremlægge de forskellige forslag på generalforsamlingen.
Fra tidligt på sæsonen iværksættes baneservice og starter, der hvor det vurderes nødvendigt, en af
deres opgaver bliver at slå en og tobolde sammen i weekends og muligvis også på andre tidspunkter
hvis det skønnes nødvendigt. Dette koordineres med kontoret.
Antallet af Gunstarter på eftermiddage begrænses fremadrettet. Onsdagsherrerne har i 2021 3
Gunstarter, men Tirsdagseftermiddagsdamerne har 2 Gunstarter i 2021.
Retningslinjer for begynderturneringerne er under udarbejdelse, der var til mødet fremsendt
korrespondancen mellem begynderudvalget og Claus. Claus taler videre med Begynderudvalget. Og
vender tilbage med et oplæg til bestyrelsen.
Et af arbejdsgruppens forslag var at reducere antallet af tider der kan bookes i golfboks. Dette
forventes at give alle vores medlemmer mulighed for at kunne booke en tid på banen. På baggrund af
en analyse og en sammenligning med øvrige golfklubber i området har bestyrelsen besluttet at
reducere antallet af tider man som spiller kan have booket på samme tidspunkt fra 8 til 5 tider.
Den anbefalede tid for at spille 18 huller er fremadrettet 3 timer og 45 minutter. Dette tilrettes i
GolfBox.
Med hensyn til flere huller er Claus i dialog med kommunen og andre interessenter.
Projekt bedre bane:
Der er til bestyrelsen fra Niels fremsendt et skema med de tanker som gruppen har gjort sig over de
tiltag de tænker vil kunne forbedre banen. Tiltagene kan i de fleste tilfælde opstartes hurtigt efter der
er givet grønt lys.
Teestedskilte blev diskuteres og der tages beslutning på næste bestyrelsesmøde.
Niels rundsender forskellige skitser til bestyrelsen.
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Projekt bedre miljø og sociale forhold:
Der søges stadig efter medlemmer der kunne tænke sig at deltage i dette arbejde.
Der er udarbejdet forslag til turneringer der kunne afholdes, f.eks. for vores unge medlemmer.
Gruppen tænker at udarbejde et oplæg til at forbedre den generelle etikette i klubben.
7. Lukkede / fortrolige sager
8. Hændelser og henvendelser
9. Eventuelt
Generalforsamling 11. marts 2021
Vi afventer myndighedernes udmelding om muligheden for afholdelse af generalforsamlingen.
Update på Pro-Am 2021 den 11. juni.
Der er udsendt invitationer i fredags, og der er kommet tilmeldinger allerede.
Klubbens 90-års fødselsdag
Der afholdes ikke noget i den forbindelse, vi venter til vi fylder 100 år.
Uge 29
Uge 29 afholdes med en greenfee på kr. 2*90= 180.
10. Næste møde
11. marts kl. 17.00 i klubhuset eller virtuelt
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