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Mandag den 10. maj 2021 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Afbud fra: 
Torben Gustavussen 
Andreas Fogh Schrøder 
Peter Agerboe 
Iben Jungersen  
 
Referat: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt 
2. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning 
Seneste nøgletal fra ultimo marts fremsendt. Der er fortsat fremgang i indtægterne og fortsat 
styr på udgifterne. Nøgletal ultimo april udsendes snarest. 

b. Medlemmer, status fremsendes med dagsordenen. 
Der er venteliste for prøvemedlemmer samt unge og studerende. 
Drøftelse af antal medlemmer i klubben, samt fordeling på de forskellige grupper. 
Prøvemedlemmerne har lidt svært ved slagprøven, skal vi udvide så de er prøvemedlem i 3 
måneder i stedet for 2 måneder. 
Der lukkes for tilgang af medlemmer, så der sikres plads til at optage de prøvemedlemmer og 
begyndermedlemmer, som pt er i gang. Desuden plads til nære familiemedlemmer af 
golfklubbens medlemmer, der ønsker at spille golf. 
Som rettesnor styrer vi efter ca. 900 seniormedlemmer inklusive begyndermedlemmer samt ca. 
200 unge og studerende. 
Administrationen kan sammen med begynderudvalget vurdere, om konkrete 
prøvemedlemmers periode skal forlænges. 

c. Sponsorer 
Drøftelse vedr. sponsorarbejdet i klubben 
Umiddelbart fastholdes det gode arbejde med klubbens sponsorer, men der arbejdes med at 
sikre, at Christens arbejde kan understøttes af en eller flere andre frivillige. Claus og Lisbeth 
indkalder Christen til en drøftelse heraf. 
Desuden overvejes, hvordan fondraising og involvering af storsponsorer i forhold til de 
kommende projekter i klubben kan håndteres. 

 
3. Fra udvalgene 
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a. Baneudvalg 
Der er nu sået omkring søerne. Der er bestilt lyssignal til hul 10 – afventer leverance. 
Olieudskilleren ved greenkeepergården skal repareres eller udskiftes – der indhentes et par 
tilbud, hvorefter bestyrelsen tager stilling. 
Budgettet tilrettes de afholdte lønforhandlinger. 
Vigtigt, at der på klubbens hjemmeside orienteres om igangværende arbejder på banen, så der 
skabes forståelse blandt medlemmerne, når de møder uventede forhold på banen. 
Baneudvalget opfordres til at overveje, om og hvordan den øgede slitage på områder af banen 
skal kompenseres ved anlæg af stier.  
Endelig kan øget anvendelse af små robotklippere på egnede arealer overvejes. 

b. Begynderudvalg 
De etablerede hold kører og er suppleret med et ekstra hold for at tilgodese nye medlemmer, 
med familierelation til golfspillere fra klubben. 

c. Juniorudvalg 
Intet nyt 

d. Sportsudvalg 
Vi har pt. 3 herrehold, 1 damehold, 2 seniorhold, 2 veteranhold og 1 superveteranhold. 
Der er tilkøbt yderligere træning for at sikre alle hold adgang til træning. 
Holdkaptajnerne opfordres til at løfte det praktiske ansvar for at håndtere spisning mv. i 
overensstemmelse med Coronareglerne. 

e. Turneringsudvalg 
Forårsturneringen har stor deltagelse og afholdes i lighed med åbningsturneringen med 
udendørs traktement efter matchen. 
Der arbejdes med at rekruttere yderligere frivillige til diverse større turneringer. 

f. Regel og handicapudvalg 
Det nye handicapsystem hviler på at scorekort afleveres løbende – så handicappet hele tiden er 
retvisende. 

g. Husgruppen 
Renoveringen af diverse rum til opbevaring af fødevarer bag køkkenet – som blev iværksat 
efter påbud fra fødevaremyndighederne er nu ved at være tilendebragt. 
Adgangen til strøm er undersøgt, og der er ikke behov for tilkøb. Fordelingen på grupper og 
faser genetableres og der arbejdes med at kortlægge ”god strømadfærd”. Lamperne på stien til 
busstoppestedet er repareret og opgraderet. Der etableres varmelamper på terrassen. 
Renholdelsen på alle områder omkring klubhuset skal opprioriteres – Lisbeth kontakter Peter. 
Dørene til bagrum er vanskelige at bruge fordi dørpumperne er stramme og ikke tillader fuld 
åbning af dørene. Det betyder at medlemmer blokerer dørene med diverse materialer. Det bør 
kunne udbedres. 
 

 
4. Information fra formanden 

Made in Denmark foregår i år på lidt ændrede vilkår med få tilskuere og med nye vilkår for sponsorer. 
Golf.dk arbejder med at etablere en ny hjemmeside med hurtigere adgang. 
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5. Fra sekretariatet 

Tiltagene vedr. bedre plads på banen er blevet taget godt i mod af medlemmerne. No-show listen ser 
bedre ud, med langt færre medlemmer med flere manglende bekræftelser af tider. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 
De fleste af arbejdsgrupperne er ved at være nået dertil, vor bestyrelsen skal tage over i forhold til at 
prioritere og iværksætte de forslag, der er arbejdet med. 
 
Derfor afholdes et særskilt bestyrelsesmøde den 27.5 klokken 19-21.30, hvor arbejdsgruppernes forslag 
er eneste dagsordenspunkt. 
 
Grupperne opfordres til at indsende deres oplæg til udvikling skriftlig og at sende 1 eller 2 
repræsentanter fra gruppen til mødet. 
 
Flere af de mindre omfattende forslag f.eks. fra projekt bedre bane og bedre plads på banen er allerede 
iværksat. 
 
Forslaget om banestartere og banekontrol har dog haft trange kår pga. manglende frivillige. Vi forsøger 
at starte op med startere på hul 1 den første weekend i juni. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
En enkelt henvendelse om en ubehagelig tone på banen blev drøftet og vi opfordrer igen alle vore 
spillere til at håndtere eventuelle uenigheder på banen i en god tone. 
 

9. Eventuelt 
Generalforsamling 
Vi satser på at afvikle generalforsamling den 10. eller den 14. juni. Peter undersøger mulige lokaler, 
hvor man lovligt kan afvikle GF med Coronapas. 
Pro-Am 
Pro-Am den 11.6 er fuldtegnet – igen med navnet Spirit of Aarhus. 

 
10. Næste møde 

Møde omkring projektgruppernes forslag den 27.5 klokken 19-21.30. Desuden afholdes der 
bestyrelsesmøde umiddelbart før generalforsamlingen. 
 
 
Referat - Lisbeth 
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