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Tirsdag 14. juni 2022 kl. 18.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Jacob Norby 
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Jon Koch Hansen 
Lars Malling Hansen 
Peter Agerboe 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende) 
 
Dagsorden: 

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

Regnskabet følger i det store budgetterne. 
Beløbet der er afsat til udviklingsprojekterne bliver aktiveret når der er indgået kontrakter. 
Vi skal fremadrettet være opmærksom på om afdragsaftalen med Unico vedr. el skal 
revurderes for at sikre at der afdrages. Mads, vores bogholder, følger op på dette hver 
måned, og fremsender kontoudtog til bestyrelsen. 

b. Medlemmer, status var rundsendt 
Der åbnes igen for tilgang af unge og studerende. 

c. ØGR, status var rundsendt 
Klubbens medlemskab af ØGR blev vendt. 
 

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

• Præparering / dræning af greens gennemføres fra onsdag den 14. september - hvis vejret 
tillader det. Arbejdet vil medføre en ikke ubetydelig forringelse af spillekvaliteten på greens 
resten af året. 

• Etablering af nye bunkers, renovering af eksisterende bunkers, samt eventuel hel eller 
delvis fjernelse af bunkers iværksættes snarest, således disse kan være klar til næste 
sæson. BU er informeret direkte. Der udarbejdes detaljerede skitser hurtigst muligt. 

 
Vedr. klubhus: 

mailto:info@aarhusgolf.dk


  

Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

Aarhus Golf Club · Ny Moesgårdvej 50 · 8270 Højbjerg 
8627 6322 · info@aarhusgolf.dk · www.aarhusgolf.dk 

 

• Vi holder fast i nuværende prioriteringer, som tidligere er godkendt og tilpasset den 
planlagte økonomi. Arkitekterne udarbejder en endelig tidsplan for arbejdet. Den 
foreløbige tidsplan er: 

o August 2022:  Indsamle info fra arbejdsgrupper og ansatte i AGC. 
Indledende kontakter til myndigheder. 

o Sep/okt 2022: Udarbejdelse af færdigt projekt, brand og statik. 
Der startes på søgning ved diverse fonde. 

o Okt 2022: Endelig myndighedskontakt. 
Ultimo 2022: Byggetilladelse Udbud afsluttet. 

o Jan/feb 2023: Byggestart 
o Marts 2024 Byggeri afsluttet, ibrugtagning. 

• Dertil kommer, at vi ser på flere optioner som samlet skal gøre klubhuset og området 
omkring bedre ud fra et samlet perspektiv. Disse løsninger vil være afhængig af mulig 
økonomi, som bl.a. søges gennem fonde. 
Det er: 
- passage gennem klubhus til levering af varer UNICO. 
- andet tag 
- udvidelse af putting green 
- overdækning af dele af terrassen (skydetag etc.). 
 
Der vil igennem hele perioden blive opfølgning af økonomien og projekternes fremskridt. 
 
Der skal igennem hele perioden løbende informeres om projekterne og deres fremskridt.  
Jon kigger på muligheder for en person der kan varetage informationsopgaverne. 
 

 
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 

Udvalget mangler afgørelse på problemstillingen med at klipperobotterne på rangen ikke 
kører, og aldrig har kørt uden problemer. 
Michael kigger på dette og forsøger at finde en løsning. 
Skal efterløbere leases og kaskoforsikres? 
Ja, leasing for at give bedst mulig likviditet til de kommende projekter. 
Nyindkøbt fairwayklipper leases også. 
Arne tager sig af begge aftaler. 
 
Der skal udskiftes måtter på rangen. Peter taler med Christen om dette. 
 

b. Begynderudvalg 
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Der er 59 registrerede prøvemedlemmer, der alle har 3 måneder til at blive parat til et 
ordinært medlemskab med fulde spillerettigheder. 
Førte hold startede den 4. april og sidste hold startede 1.juni. 
41 af prøvemedlemmerne er nu parat til at komme på banen – enten på 
begynderturneringer eller med en mentor. 
4 prøvemedlemmer er klar til et ordinært medlemskab og flere godt undervejs. 
Der er stort pres på begynderturneringerne – det er dejligt, men forudsætter, at vi har et 
tilstrækkeligt antal øvede spillere til at hjælpe de nye. Dette har været lidt af en udfordring 
og vi forudser, at det fortsat vil være det 
I sommerperioden, hvor der ikke spilles begynderturneringer, har vi etableret en 
søndagsrunde fra klokken 16.30 hvor øvede golfmedlemmer gerne må melde sig til som 
hjælpere– det tæller ikke i det antal bestilte runder, men kan have stående i golfboks 

samtidig -😊 
Vi vender tilbage senere på året med en evaluering af årets gang. 
 
Det blev besluttet at der ikke optages flere prøvemedlemmer i år, da det nuværende antal 
lægger fuldt beslag på begynderudvalget kapacitet. 
 
Klubben udsender brev til medlemmerne hvor vi beder om hjælp til arbejdet med 
begynderne. 
 

c. Juniorudvalg 
 

d. Sponsorudvalg 
Der er blevet afholdt sponsormesterskaber, dette var en stor succes med turnering og 
forplejning. Arrangementet var som sædvanligt sponseret af Unico. 
Christen stopper, Jacob Norby overtager sponsorudvalget. Peter og Christen laver en 
drejebog i punktfor for arbejdet der indtil nu er blevet lavet i udvalget. 

e. Eliteudvalg 
 

f. Turneringsudvalg 
Unico har overtaget sponsoratet på sommerturneringen. 
 

g. Regel og handicapudvalg 
Undervisningen af begynder/prøve medlemmer er stort set gennemført. 
Til alle medlemmer: HUSK AT AFLEVERER SCOREKORT 

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

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
ATEA vil opstille ladestandere hurtigst, de betaler alle udgifter. Det undersøges om vores sponsorer 
er villige til at møde de samme betingelser. 
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Der er planen at Jacob overtager formandskabet ved næste bestyrelsesmøde der afholdes den 
23/8. 
 
Klubben har være sponsor ved Bakken Bears med henblik på at udvikle et samarbejde med 
forskellige idrætsklubber i Aarhus. Dette sponsorat skal nu evalueres. 
Marianne fremsender en vurdering af hvad klubben har fået ud af aftalen. 
(Vi skylder BB en turnering.) 
Det kunne være at vi kan lave en aftale med BB om gensidigt medlemskab af klubbernes 
sponsorarbejde. 
Claus taler med Bakken Bears 

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

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

 
7. Lukkede / fortrolige sager 
 
8. Hændelser og henvendelser 
 
9. Eventuelt 

Lejepriser på buggies. 
Sidste år var priserne: Gæster kr. 350,-, medlemmer kr. 250,- 
Dette fastholdes i 2022. 
Lejeprisen for buggies vil for alle i uge 29 være kr. 250,- 
 
Det blev besluttet at der afholdes Pro-Am den 9. juni i 2023, arbejdet startes op allerede nu. 
 
Det blev besluttet at Peter undersøger prisen for modulet i Golfbox for differentierede 
greenfeepriser. 
 
I juli måned er der stadig fortrinsret for klubber i klubben, dog åbnes tiderne 4 dage før mod 
sædvanligvis 1 dag før. Peter tilretter i Golfbox. 
 
Der er ikke etableret et samarbejde med Pro-Golf Indoor i Beder. 
 

10. Næste møder 
Tirsdag den 23. august i klubhuset kl. 17.30. Til dette møde inviteres arkitekterne med. 
 

11. Underskrifter 
 
 

    

Claus Holm Christensen 
 

 Jacob Norby  Arne Nabe Poulsen 
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Kim Bjerre 
 

 Michael Traasdahl Møller  Iben Jungersen 

     

Niels Fischer     
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