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Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Jacob Norby 
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Peter Agerboe 
Lars Malling Hansen 
 
Afbud: 
Iben Jungersen 
Jon Koch Hansen  
 
Da Claus var forsinket på grund af arbejde, var det Jacob Norby der bød velkommen til mødet, og takkede 
for tilliden til ham ved valget af ham som næstformand. 
 
Da Lars Malling Hansen er ny i bestyrelsen, præsenterede alle i bestyrelsen sig, herefter blev der vendt 
forskellige emner for at give et indblik i hvad der rør sig i klubben. 
 
Jacob konstaterede at klubbens økonomi igennem de sidste 5-6 år var blevet markant bedre, hvilket er det 
der nu giver mulighed for de kommende forbedringer i klubben. 
 
Da Arne allerede nu har varslet at han gerne vil stoppe i bestyrelsen ved næste ordinære generalforsamling, 
konstaterede Jakob at det godt kunne se ud til at der er et generationsskifte på vej i bestyrelsen. Det er dog 
sådan at både Jacob og Lars har været i klubben siden de var børn, og brænder for klubben, og har mange 
ideer til hvordan den kan blive et endnu bedre sted at være fremadrettet. Jon Koch Hansen har snart været 
medlem i klubben i 10 år, og har deltaget i klubbens elitearbejde igennem mange år. Jon har også en lang 
baggrund i golfbranchen inden han kom til klubben. 
 
Herefter blev bestyrelsens arbejde i klubben kort gennemgået, herunder baggrunden for at der generelt 
ikke er bestyrelsesmedlemmer der er formænd for klubbens udvalg, men at der til hvert bestyrelsesmøde 
skriftligt bliver indhentet information som udvalgene finder vigtige at informere bestyrelsen om, det 
samme gælder emner som udvalgene ønsker bestyrelsens stillingtagen til. Dette er ligeledes gældende for 
emner som de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller administrationen ønsker at den samlede bestyrelse skal 
tage stilling til. 
 
Der er enighed om at forbedring af både banen og klubhuset er væsentlig for klubbens liv og fremtid. 
 
Der er enighed om at sponsorarbejdet ønskes opgraderet, blandt andet søges der en person til udvalget, 
der har et stor og aktiv netværk i Aarhus. 
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Peter booker som sædvanligt mødelokalet til bestyrelsesmøderne, samt sørger for bestilling af spisning de 
gange hvor det ønskes. 
 
 
 
(Referat godkendes ved udsendelse pr. mail til mødedeltagerne efterfølgende) 
På næstkommende bestyrelsesmøde underskrives referatet af bestyrelsesmedlemmerne til arkivering. 
 
Dagsorden: 

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

Praksis for regnskabstallene i de udskrifter der udleveres til bestyrelsen, blev gennemgået, 
hvor Arne løbende blandt andet vurdere rigtigheden af budgettallene for årets resterende 
måneder, og om nødvendigt regulere dem, så året forventede resultat hele tiden er så 
rigtig som det er muligt. 

b. Medlemmer, status 
Lidt bagud i forhold til budget, men ikke alarmerende. 
Der er fyldt op med prøvemedlemmer formodentlig for resten af året. 

c. ØGR, status 
 

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

• Michael T. Møller præsenterer oplæg, i det omfang det er færdigt, til de baneforbedringer der 
tænkes gennemgået på medlemsmødet den 2. maj. Oplægget diskuteres i forhold til økonomi 
mm.  
Selve præsentationen på medlemsmødet vendes også. 
 
På medlemsmødet den 2. maj på fagskolen vil det udelukkende være information vedr. 
projektet bedre bane der vil blive præsenteret. 
På mødet vil Claus byde velkommen og derefter overlade det til Michael at gennemgå de planer 
der er udarbejdet. 
 
Michael gennemgik planer og tegninger for opgraderingen af greens, greenbunkers og 
greenområder. Forslagene blev vendt og der kom en del input, og herefter modtaget med stor 
tilfredshed. 
Gennemgangen på medlemsmødet skal dog starte med at gennemgå signaturforklaringerne, så 
alle kan forstå tegningerne. 
 
Arbejdet med greens, greenbunkers og greenområder er så væsentligt at det forventes 
opstartet efter den 13. september 2022. 
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3. Sager til beslutning 
Beslutningsoplæg fremsendes før eller med mødeindkaldelsen. 

 
4. 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 
b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 
d. Sponsorudvalg 
e. Eliteudvalg 
f. Turneringsudvalg 

Der er 75 til åbningsturneringen, hvilket er lidt færre end vanligt. 
Det skal vurderes om turnering og spisning skal adskilles, så man kan deltage i en turnering 
uden at skulle spise efterfølgende. 

g. Regel og handicapudvalg 
 
5. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Claus er stadig i dialog med klubbens medlem som har etableret et indendørs træningssted. 

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

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

• Administrationsgrundlag i forhold til tidsbestilling til godkendelse, Dette er vedhæftet som 
PDF-fil. 
GODKENDT 

• Administrationsgrundlag i forhold til opgave for bestyrelsen til godkendelse, Dette er 
vedhæftet som PDF-fil. 
GODKENDT 
Administrationsgrundlagene forsynes fra nu med dato, initialer og versionsnummer. 
Når hele administrationsgrundlaget er færdigt, vil det blive offentliggjort blandt andet på 
klubbens hjemmeside. 

 
Marianne er på vej tilbage på arbejdet og forventer at kunne arbejde 3*3 timer om ugen, dette 
bliver mandag, torsdag og fredag. 
 
Peters kontaktperson i bestyrelse bliver fremadrettet Jacob Norby. 

 
 
7. Lukkede / fortrolige sager 
 
8. Hændelser og henvendelser 
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9. Eventuelt 
Peter forklarede de udfordringer som der er specielt mandag, tirsdage og fredage, når der er 
mange golfspillere i klubhuset og restauranten på samme tid, hvilket har skabt behovet for et telt 
på terrassen til husning af nogle af de gæster/spillere der ikke kan være indendørs. 
 
Peter undersøger priser og udseende for fællesindkøb og etablering (sammen med Unico) af en 
stor parasol på 3*3m eller 4*4 m, der skal kunne holde til vinden der er på terrassen. Parasollen 
tænkes monteret fast i terrassen, så den ikke vælter. Om muligt forsøger Peter at lave en visuel 
præsentation af parasollen på terrassen.  
 
Peter undersøger priser for flytningen af de to markiser der er placeret ved udgangsdørene fra hhv. 
klublokalet og restauranten. 
 
Der ønskes en opgradering af kommunikationen fra klubbens side, derfor kontakter Peter og Lars 
erhvervsakademiet for at undersøge mulighederne for eventuelt at få en praktikant tilknyttet 
klubben med henblik på dette. 

 
10. Næste møde 

17. maj kl. 19.00 i klubhuset 
 

11. Underskrifter 
 
 

    

Claus Holm Christensen 
 

 Jacob Norby  Arne Nabe Poulsen 

     

Kim Bjerre 
 

 Michael Traasdahl Møller  Iben Jungersen 

     

Niels Fischer     
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