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Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Arne Nabe Poulsen 
Iben Jungersen  
Jacob Norby 
Peter Agerboe 
Michael Traasdahl Møller 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
Klaus Kirk Jensen 
Niels Fischer 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende) 
 
Dagsorden: 

1. Møde med sponsorudvalget kl. 17.00. Christen Boutrup og Morten Olsen deltager fra udvalget. 
Udvalget havde fremsendt følgende punkter som de gerne vil informere, og have en dialog om: 

• Udvalget består netop nu af Morten Olsen. Marcus Dall Overgaard, Torben Hald, Christen 
Boutrup  

• Sponsor situationen netop nu, mulighederne for at tiltrække nye sponsorer og 
samarbejdspartnere  

• Samarbejdet med sekretariatet, Peter Agerboe fungerer meget godt og er vigtigt for det 
praktiske arbejde. 

• Sponsorudvalgets i fremtiden, herunder generationsskifte, og nye medlemmer, herunder 
også bestyrelsens holdning og plan  

• Hele AGC-markedsføring og eksponering på de sociale medier 
 
Claus bød udvalget velkommen til mødet og opridsede vigtigheden af sponsorarbejdet i klubben. 
 
Christen informerede kort om udvalgets arbejde, der blev startet op i sin nuværende form i 2015, 
og har udviklet sig siden, blandt andet er der en rimelig succes med arrangementer afholdt ved og 
af klubbens sponsorer. Endvidere fremførte han at det måtte være muligt at skaffe sponsorer til de 
kommende projekter, men at dette nok faldt udenfor udvalgets arbejde, da det var bedre at 
bestyrelsen tog styringen på dette. 
 
Klubben har stadig en del sponsorer, det kræver dog en stor indsats at beholde disse, lige som det 
kræver en stor indsats at tiltrække nye sponsorer. Her er mandagsgolfen og sponsormesterskabet 
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to gode tiltag for sponsorerne. Det der kendetegner klubbens sponsorer, er at de stort set alle 
spiller golf, og at det er svært at tiltrække sponsorer der ikke er golfspillere i klubben. 
 
Der er behov for nye kræfter til at overtage noget af arbejdet i udvalget, især det opsøgende 
arbejde som Christen varetager i dag. Claus fortalte at det har været vendt i bestyrelsen, hvordan 
man kunne udvikle sponsorarbejdet, blandt andet med eksterne aktører, der er dog ikke fundet 
nogen brugbar løsning endnu. 
Det blev derfor besluttet at lave en ”manual/årshjul” for det arbejde der foregår i udvalget, som 
administrationen af sponsorerne, sponsorplejen og det opsøgende arbejde. Peter hjælper Christen 
med at lave dette.  
Når dette er udarbejdet, vil medlemmerne blive opfordret til at deltage i sponsorarbejdet, der vil 
derfor snarest blive udsendt en mail til medlemmerne med et ”jobopslag” vedr. dette. Er der 
allerede nu en der tænker at det kunne være noget, kan vedkommende kontakte Peter på 
pa@aarhusgolf.dk. Det blev pointeret at det er en fælles opgave for udvalget og bestyrelsen at 
finde nye personer til udvalget. 
 
For at tiltrække sponsorer vil der blive udarbejdet en optegnelse over de muligheder der findes for 
at støtte klubben, også med øremærkede sponsorater. 
 
Christen fremførte at han mente at klubben skal være bedre til at markedsføre sig på de sociale 
medier. Dette var der enighed om, dog skal det kunne opfølges så der er en fortløbende aktivitet på 
de valgte medier. 
 
Claus afsluttede med at takke udvalget for det store arbejde der blev udført. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

3. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning 

Klubbens overskud forventes at blive på ca. kr. 1.000.000 efter at der er korrigeret for 
periodisering af forudbetalte kontingenter, og udgifter til banedrift. 
Beløbene givet af Nordea fonden og DGI til projektet inaktive børn og unge, bliver stående i 
regnskabet som en skyldig post, da man forventer at beløbet vil blive anvendt til formålet 
nu da Corona endelig er på retur. 
Hensættelsen til skyldig vandafgift forbliver stående i regnskabet til næste år. 
Tilgodehavende vedr. lønkompensation indtægtsføres når de bliver udbetalt til klubben. 
Udgifter til bunkerrive og liften i værkstedet er blevet udgiftsført under småanskaffelser i 
banedriften i 2021. 
Lovliggørelse af køkken og opbevaringsrum bliver afskrevet over 10 år. 
Afskrivningerne i 2021 påvirker likviditeten positivt, da der ikke skal betales tilsvarende 
beløb til afdrag på lån, klubben har ikke lån pt. 
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b. Medlemmer, status 
Aktive medlemmer:  
Senior inkl. beg og prøve 879 
Ung og stud  175 
Rest (Junior og fleks) 131 
Passive medlemmer 71 
 

c. ØGR, status 
 

4. Nyt fra igangværende projekter – (udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 
beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 

• Forberedelse af medlemsmøde. 
Der kommer oplæg fra Claus til medlemsmødet om klubhuset, når han har haft møde med 
arkitekterne. Skitser over klubhus er stadig under udvikling, i det klubbens input bliver 
inddraget. Herunder har Troels Vinther Møller, vores hus konsulent, haft nogle enkelte 
gode bemærkninger som er fremsendt. 
Næste forslag fremlægges på medlemsmødet d. 22. februar. 

 
Der planlægges medlemsmøde vedr. golfbane mandag den 2. maj kl. 19. Peter tjekker op på 
mulighed for at låne lokale. 
 
Der planlægges ekstraordinær generalforsamling vedr. projekterne den 23. maj. Peter tjekker op på 
mulighed for at låne lokale. 
 

5. Sager til beslutning 
Beslutningsoplæg fremsendes før eller med mødeindkaldelsen. 

 
6. Eventuel information fra udvalgene (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
a. Baneudvalg 

Det er besluttet at indkøbe en ny rulle til greens, indkøbet er inden for rammerne af 
udvalgets budget. 

b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 
d. Sponsorudvalg 
e. Eliteudvalg 

Det skal kommunikeres ud til medlemmerne at der er sket en navneforandring at det 
tidligere sportsudvalg til Eliteudvalg, samt at det nu er opdelt i 2 separate områder, en 
afdeling for herre, dame og junior elite samt en afdeling for spillere over 50 år. 
Jesper Meto og Jakob Ilkjær har meddelt at de trækker sig som koordinatorer for truppen 
over 50 år efter sæsonen 2022. Der skal således findes ny koordinator fra 2023. 
Peter beder Jon om at komme med et oplæg til teksten om opdelingen, samt betingelserne 
for holdudtagelse, støtte mm. 
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f. Turneringsudvalg 
g. Regel og handicapudvalg 

 
7. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Der er nu indgået en ny aftale med klubbens restaurant Unico. 
 
Et af klubbens medlemmer, der har en større bygning i Beder, har planer om at lave et indendørs 
træningscenter nu med 4, måske senere 7 Trackmann baner. Claus er i dialog med vedkommende 
om et muligt samarbejde mellem klubben og træningscenteret. 
 
Der er møde med mulig trænerelev onsdag d. 9. marts. 

 
8. Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, 

der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 

• DGU forventer at kunne præsentere en aftale vedr. ladestandere i nærmeste fremtid. 
 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 
 
11. Eventuelt 

 
12. Næste møder 

Mødetidspunkt 2022 Hovedtema(er) 

Tirsdag den 22. februar 
kl. 19.00 

Medlemsmøde om klubhuset 

Tirsdag den 29. marts  
kl. 17.00 

Generalforsamling, formøde 
 

Tirsdag den 29. marts kl. 
19.00 

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 29. marts 
efter generalforsamling 

Konstituering 

Mandag den 2. maj kl. 
19.00 

Medlemsmøde om banen 

Mandag den 23. maj kl. 
19.00 

Ekstraordinær generalforsamling  
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