
 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club   

4.10.2021 kl. 17.00 i klubhuset 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Jacob Norby, suppleant 
 
Afbud fra: 
Iben Jungersen, 
Klaus Jensen 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt 
 

2. Dagens tema: Banen. 
Der samles op på de forslag, der blev udarbejdet i projekt bedre bane – derfor var der inviteret 
repræsentanter fra denne gruppe. (Jan Knudsen og Kurt Mathiasen) 
Baneudvalget var ligeledes inviteret. (Jesper Meto, Michael Medelby og chefgreenkeeper Eddy Glinjui) 
Målet for drøftelserne var, at Bestyrelsen fik det nødvendige grundlag til at udstikke retningslinjerne 
for, hvilke områder på banen, der skal indgå i Baneudvalgets planer for de kommende år. 
Baneudvalgets endelige forslag - inklusive økonomiske overslag – behandles, i sammenhæng med de 
øvrige budgetforslag, på et senere bestyrelsesmøde. 
 
Projektgruppen redegjorde for de overordnede overvejelser i deres forslag: 

 
Sikkerhed på banen. 
Behov for at øge sikkerheden på blandt andet hul 7, hvor spillere på teestederne til hul 8 kan 
være i risikozonen. Hul 11, hvor spillere på hul 13’s green kan være i risikozonen. Hul 5, hvor 
spillere der bevæger sig fra green mod teesteder på hul 6 kan være i risiko. Forskellige forslag 
til at minimere risici blev drøftet. 
Etablering af yderligere lynskure – f.eks. ved hul 7 og 15 – vil give bedre mulighed for at nå i 
sikkerhed ved tordenvejr. 
 
Udfordringer til de dygtigste spillere. 
Banen mangler generelt udfordringer til den dygtige spiller. Hul 8 fremhæves som et hul, 
hvor der efter fritlægning af søen og ændringen af bunkers er skabt nye, spændende 
udfordringer. Det foreslås at der også på andre huller arbejdes med strategisk placering af 
bunkers og træer for at øge udfordringerne for de dygtige spillere. 
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Træningsområderne 
Indspilsområdet udgør en risiko, hvis der er mange spillere til stede. Eventuelt kan det 
opdeles, ligesom der kan skabes bedre plads ved at udvide mod hul 16. Dette kunne 
udnytte de terrænforskelle der er mod vest – både i forhold til ”fairway” og green, der 
skubbes nærmere mod hul 16.  
Etablering af en egentlig fairwaybunker i den bagerste del af drivingrange mod hul 16 ville 
give mulighed for at træne de længere bunkerslag. 
Ligeledes ville det være en forbedring, hvis puttinggreen udvides mod drivingrange, så den 
bliver større og de naturlige terrænforskelle udnyttes. 
Overdækkede udslagssteder i forlængelse af trænerens skur ville være en forbedring, 
specielt i perioder med dårligt vejr. 
Målområder på drivingrange – net, måtter eller andet – er ligeledes et ønske. 
Etablering af en kasse med bolde og opsamler, som den, der anvendes på driving Range om 
vinteren, til brug for spil på indspilsområdet. 
Eventuelt lys på træningsområderne. 
 
Banens stand – greens: 
Spil på greens har i år været præget af store udfordringer. Først sent på golfåret, Ultimo 
maj/primo juni, blev greens i nogenlunde stand, men efterfølgende opleves der store 
variationer, dels hen over sæsonen, dels hen over dagen, dels på de forskellige greens og 
dels på de enkelte greens. Den i forvejen korte golfsæson i Danmark bliver derved endnu 
kortere og oplevelsen af spil på banen påvirkes negativt. 
Den korte sæson og den vekslende kvalitet af greens kombineret med de indsatser fra 
greenkeeperne, der er nødvendige for blot at sikre et rimeligt resultat på greens er en stor 
– måske den største – udfordring på banen. 
 
Eddy underbygger denne oplevelse med sin beretning om de udfordringer som vore greens 
byder på. Underlaget, som greens er bygget på, gør det vanskeligt at opretholde et sundt 
vækstlag, der kan modstå de øgede udsving mellem væde og tørke. De forskellige 
græsarter, der vokser i vore greens, udkonkurrerer de kulturgræsser som vi ønsker. Det er 
en balance hele tiden at hæmme uønskede græsarter og fremme de ønskede, samtidig 
med, at greens skal fremstå spilbare på alle tidspunkter. Det gør det ikke nemmere, at vi er 
en bane, hvor der ikke må anvendes nogen form for kemisk kontrol. Situationen vurderes 
at være uholdbar i længden, fordi greenkeepernes kamp for at kompensere for de 
udfordringer der skabes af kombinationen af klimamæssig belastning og dårligt fundament 
for greens, påvirker både banens tilgængelighed og personaleforbruget uden vi kan sikre et 
helt optimalt resultat. 
En løsning kunne være at omlægge alle greens, så de får et optimalt underlag og den 
optimale græstype.  
Prisen pr. green vil være ca. 250.000 kr. + moms.  

 . 
        

Bestyrelsens beslutning: 
For at sikre greenkeepernes adgang til en optimal planlægning og afvikling af større arbejder på banen 
fremsendes plejeplanen så hurtigt som muligt til turneringsudvalg og sekretariat så bookning af banen 
kan tilpasses til plejeindsatsen. 

about:blank
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Baneudvalget udarbejder forslag til den fortløbende pleje og udviklingsplan. Forslagene til at skabe en 
mere udfordrende bane på områder indarbejdes, undtaget greens og områderne i umiddelbar 
tilknytning til greens. 
Forslagene til større sikkerhed på banen indgår. 
Forslagene til bedre udnyttelse af træningsfaciliteter indgår. 
Forslag til oversigtskort over hulforløb placeret ved udslagssteder undersøges i baneudvalget – gerne i 
en udformning der kan glide naturligt ind i banens natur og med placering og underlag, der kan 
vedligeholdes uden merarbejde for greenkeeperne. 
Forslagene forelægges for bestyrelsen med økonomiske overslag over anlæg og afledt drift. 
 
Særskilt udarbejdes der et konkret overslag over pris for anlæg af nye greens og greenområder, med 
eller uden rullegræs: Dette skal inkludere en plan for, hvordan banens spilbarhed kan sikres under 
anlægsfasen. F.eks ved opdeling i etaper, etablering af ”vintergreens” i anlægsperioden eller lignende.  
Efterfølgende vil bestyrelsen udarbejde overslag over de økonomiske forudsætninger og konsekvenser 
af projektet: Støttemuligheder, lånemuligheder, driftstab, påvirkning af medlemstal med videre inden 
forslaget eventuelt kan behandles på en generalforsamling. 

 
3. Økonomi 

a. Regnskabsopfølgning. 
Arne gennemgik kort status. Årets resultat ser på nuværende tidspunkt ud til at overstige 
budgettet positivt med ca. 275.000 kr. 
Der sendes brev til medlemmerne med opfordring til at indbetale den årlige gave til AGC, der er 
en forudsætning for at bevare adgangen momskompensation som almennyttig forening. Årets 
gaver anvendes til skiltning på banen. 

b. Medlemmer, status – medlemsoversigt udsendes. 
Det forventes, at medlemstallet ved årets afslutning vil være 1193 aktive spillere med 
fuldtidsmedlemskab. Hertil kommer 28 begyndermedlemmer, deri løbet af efteråret forventes 
at overgå til fuldtidsmedlemskab, og 20 long distancespillere. Altså i alt 1241 spillende 
medlemmer. 
Herfra skal trækkes de udmeldelser der vanligvis kommer i forbindelse med årsskiftet. 
Det besluttes, at de relativt få seniorer der står på venteliste, tilbydes medlemskab, og at der 
derefter sendes tilbud til studerende. 

c. Sponsorer 
Heldigvis har vore sponsorer været trofaste selv gennem en coronatid. Årets resultat overstiger 
det budgetterede og der er skabt en god tradition omkring mandagsgolf og arrangementer hos 
sponsorerne. Christen gør fortsat et stort og ihærdigt arbejde, men opfordrer også til at få set 
på, hvem der skal hjælpe og efterhånden afløse ham. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Etablering af stoplys på hul 10 afventer, at der kan graves kabel ned. 
Der er en stivogn på vej, der kan fremme arbejdet med at anlægge stier på relevante steder på 
banen. 

b. Begynderudvalg 
Ikke så megen aktivitet lige nu – udvalget inviteres til møde i god tid før den nye sæson 

c. Juniorudvalg 
Sæsonen er ved at være slut – udvalget inviteres til drøftelse med bestyrelsen.  Eventuelt 
sammen med sportsudvalget 

d. Sportsudvalg 
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Udvalget ønsker en drøftelse om fremtidens satsning i forhold til elitespillerne i Aarhus Golf 
Club, således at drøftelserne og beslutningerne kan indarbejdes i budgetter og planer for den 
kommende sæson. 

e. Turneringsudvalg 
2022 turneringsplanen er ved at være klar – dog afventes plejeplan fra greenkeeperne før de 
lokalt besluttede aktiviteter lægges endeligt fast. Klubmesterskaberne fortsætter efter tidligere 
års model. 

f. Regel og handicapudvalg 
Det er fortsat en opfordring til alle medlemmer om at registrere scores efter en spillet runde, så 
handicaps bliver retvisende. Der arbejdes fra DGU med særlige regler for handicapberegning i 
forbindelse med adgang til større turneringer. 

g. Husgruppen 
Husgruppen er ikke eksisterende. Lisbeth tager sig alene af nødvendige reparationer mv.  

 
5. Information fra formanden 

Status på lade-standere til P-plads – sagen sættes på pause, indtil der evt. dukker løsninger op der ikke 
belaster klubben økonomisk 
Tilbagemelding fra besøg fra Aarhus Kommune i forbindelse med tilsyn på folkeoplysningsområdet 
2021. (referat medsendt). Fint møde. 
Thomas Tønder er fratrådt som proelev af personlige årsager. Steven laver forslag til annoncering efter 
en ny elev. 
 

6. Fra sekretariatet – drøftelse af bemandingssituationen. 
Peter er nu tilbage – foreløbig med en delvis raskmelding, så han arbejder 10 timer pr. uge. 
Frederik er ansat som hjælp i sekretariatet frem til jul. 
Lisbeth støtter fortsat op. 
 

7. Opfølgning fra sidste møde: 
Forslag til retningslinjer for diverse turneringer og gunstarter, der medfører lukning af banen – Kim 
Kim har lavet en oplistning af de områder, hvor der gennem bedre styring kan ske en forbedring af 
adgangen til banen Det gælder f.eks. blokeringer til diverse turneringer, hvor der ikke rettidigt bliver 
ændret i blokeringerne når deltagerantallet er kendt. 
Generelt bør blokeringer kun findes i planlægningsfasen af en aktivitet. Blokeringer skal ændres til 
reelle tidsbestillinger eller tilpasses til aktiviteten i så god tid, at de ledige tider kan bruges af andre. 
Oversigten over kendte turneringer viser, at der igen til næste år vil være hårdt pres på enkelte 
måneder. 
Når plejeplanen med greenkeeperaktiviteter er kendt og turneringsplanen dermed kan færdiggøres 
bliver klubber i klubben og relevante udvalg indkaldt til møde, hvor retningslinjerne for gunstarter, 
blokeringer mv. drøftes. 
Projekt bedre klubhus arkitektvalg – Claus 
Der er nu udvalgt 2 arkitektfirmaer, der bliver bedt om at udarbejde skitser til ombygning/udbygning af 
klubhusfaciliteterne med tilhørende overslag over pris og eventuel faseopdeling. 
Medlemmerne vil blive involveret i beslutningerne omkring udvikling af bane og klubhus ved en 
ekstraordinær generalforsamling, forventeligt primo 2022. 
 
 

8. Hændelser og henvendelser 
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9. Eventuelt – status på robotklipperne efterlyses. Sekretariatet viderefører overblikket over udgifterne 
forbundet med robotklipperne. Claus kontakter leverandøren. 

 
10. Næste møde 1. november og 13. december 
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