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Mandag den 22. august 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Jacob Norby 
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Jon Koch Hansen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Lars Malling Hansen 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende) 
 
Dagsorden: 

1. Arkitekterne gennemgår seneste oplæg, herefter vendes det videre forløb. 
Vi bør drøfte, om vi skal søge anlægstilskud til idræts- og fritidsfaciliteter i Århus kommune til 
projektet. Det skal søges, inden der indgås forpligtende aftaler. Ansøgningsfristen er 15. september 
2022. 
Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af anlægsudgiften. 
Der kan også ydes tilskud til indledende projektudvikling. 
Der har været et afsluttende møde med de ansatte samt med Husgruppen, Jacob og arkitekterne, 
herfra er der udsendt et notat til bestyrelsen. 
De kommentarer der kom på disse møder, er indarbejdet i den ændringer som arkitekten 
gennemgik på mødet. 
Anders (Unico) kom med input til serveringsmuligheder så det er muligt at servicere klubbens 
medlemmer i de nye lokaler, ligesom han kom med forslag om at indhegne affaldscontainerne så 
de bliver et pænere område at se på. Begge dele tager arkitekten med i det videre arbejde. Michael 
ville gerne om der kunne komme solceller på dele af taget, da vi bruger meget af vore strøm i de 
lyse timer. 
 
Der skal opmåles sokkelkoter, arkitekten sender en liste/tegning med de krævede målepunkter. 
Klubben undersøger om vi hr en der kan udføre opgaven. 
 
Der skal laves en kontrol af det eksisterende kloaksystem, både ind og ude, så det sikres at 
systemet er optimeret til at klare belastningen, uden de kendte hyppigt forekommende nedbrud. 
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Claus kommer til at følge projektet fremadrettet. Pt. Er økonomien inden for de budgetterede 
rammer. 
 
Ud fra det tegningsmateriale der foreligger pt. Kan vi godt begynde med at søge fonde om hjælp til 
finansieringen af projekterne, Jon hjælper med dette. 
 

2. Ny sammensætning af bestyrelsen da Claus træder ud af bestyrelsen, Forslag fra Jacob: 
Ny formand: Jacob Norby 
Ny næstformand: Niels Fischer 
Nyt bestyrelsesmedlem: Jon Koch Hansen 
Claus takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen mens han har været formand, han er glad for at 
der altid har været god sparring i bestyrelsen. Herefter takkede Iben Claus for et godt samarbejde, 
og pointerede at Claus og Lisbeth Moltzens store indsats har været vigtig for at sikre klubbens gode 
økonomiske og sociale tilstand, der nu muliggør den kommende udvikling. 
Forslaget fra Jacob blev godkendt så bestyrelsen nu er konstitueret som følger: 
Formand: Jacob Norby 
Næstformand: Niels Fischer 
Kasserer: Arne Nabe Poulsen 
Bestyrelsesmedlem: Iben Jungersen 
Bestyrelsesmedlem: Kim Bjerre 
Bestyrelsesmedlem: Michael Traasdahl Møller 
Bestyrelsesmedlem: Jon Koch Hansen 

 
3. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  

a. Regnskabsopfølgning 
Arne gennemgik regnskabet kort. Der forventes et større overskud end forventet i 
budgettet. 

b. Medlemmer, status pr. 15/8-2022 er vedhæftet som bilag 2. 
Medlemstallet ligger ret stabilt, dog på et lidt lavere niveau end 2021. 
Der forventes pt. Ikke flere udmeldelser end vanligt til årsskiftet. 
De første 3 begynderhold er nu færdige, af de 52 startende ønsker 36 pt. at fortsætte i et 
medlemskab i klubben. Dette tal er lidt lavt. 

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) 
Det blev besluttet at aktivere de udgifter der har været i forbindelse med det indledende arbejde, 
da projekterne nu bliver gennemført. 

• Projekt klubhus, se punkt 1. 

• Projekt bunkers/bane, plan for dette. 
Forbedringerne af greens starter den 14/9 hvilket er meldt ud til medlemmerne. 
Det forventes at bunkerprojektet startes op i løbet af efteråret, det blev besluttet at 
fairwaybunkers tages med i projektet, bunkers forventes spilleklar til sæsonstart 2023. 
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Michael har undersøgt forskellige muligheder for renovering/nyetablering af bunkers i flere 
klubber hvor dette er udført. Michael sikre at der hurtigst udarbejdes et endeligt projekt. 
Ud fra dette indhentes der hurtigst minimum to forskellige tilbud indeholdende tidsplan for 
arbejdet. 
Michael tager fat i kommunen og Museet med henblik på etablering af golfbane på den 
modsatte side af Ny Moesgård Vej. 

 
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 

Jesper Meto har sendt forslag til teesteds skilte med hultegning og længder, jeg sender det 
videre til bestyrelsen. Michael arbejder videre med ideen. 
Der har været hul på et vandrør ved Greenkeepergården, skaden er udbedret. 
Der bliver etableret et strafområde med røde pæle til venstre for hul 3. Peter afklare 
hvornår dette sættes i værk. 

b. Begynderudvalg 
Begynderudvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde. 

c. Juniorudvalg 
Thomas Tønder vil gerne stoppe som formand for juniorudvalget, Jon taler med Thomas 
om hvem der overtager posten. 

d. Sponsorudvalg 
Christen Boutrup stopper som formand for udvalget ultimo 2022. Jacob vil sammen med 
Jon gentænke konceptet for sponsorarbejdet. 

e. Eliteudvalg 
Der var mange skader til den sidste runde af Danmarksturneringen, hvorfor tredjeholdet 
blev trukket fra turneringen. 
Eliteudvalget vil få en ny sammensætning til sæsonen 2023: 
Thomas Tønder, der nok bliver formand for udvalget. 
Stephan Muurmand 
Simon Wallentin 
Jesper Nielsen-Terp 
Jon Koch Hansen som bestyrelsens repræsentant 
Ann Sophie Thorsen 
Der kommer hurtigst en ny plan for det fremtidige arbejde med klubbens elite. 

f. Turneringsudvalg 
Generationsturneringen er blevet aflyst, da den skulle have være afholdt umiddelbart efter 
dybdepropningen af greens. 
Der indkøbes præmier til klubmesterskaberne, Peter bestiller disse. 

g. Regel og handicapudvalg 
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7. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 
beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 

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

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

• En pumpe i spildevandsbrønden var defekt og er blevet udskiftet. 

• Der er indkøbt ny printer til scorekort, de gamle fungerer ikke længere, den forventes opsat 
onsdag eller torsdag 24 el. 25 august. 

 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 

Der er kommet forslag fra et medlem om at etablere flere lynhytter på banen.  
Dette arbejdes der allerede på at etablere lynhytter bag 6 green samt ved højre side af 16. teested. 
Michael sender billede af hytten og tilbud på etablering af disse. Der forsøges at finde en sponsor til 
dette. 
Peter svarer medlemmet. 
 
Der er kommet en henvendelse fra et af klubbens medlemmer og sponsorer om tone fra andre 
medlemmer på klubbens terrasse.  
Peter har svaret medlemmet, og informeret ham om at de ansvarlige for arrangementet er 
kontaktet. Peter havde et møde med en af dem onsdag den 3. august. Det er blevet indskærpet at 
man her i klubben skal holde en ordentlig tone i den kommunikation der foregår i klubben. 

 
11. Eventuelt 

Reception Goddag og farvel den 2/9 kl. 15.30-17.30 
 
Evaluering af uge 29. 
Mads kommer med en opgørelse over indtægterne i uge 29, herefter tages der beslutning om det 
skal gentages i 2023. 
 
Status på robotklippere (MTM). 
Michael taler med Husqvarna om deres robotklippere.  
 
Greenfee for MOBG. 
Greenfee for MOBG blev fastsat til kr. 300,-. 
 
Klubbens senior-, veteran- og superveteranhold der skal spille om medaljer i Holstebro i september 
har bedt om beløb til dækning af udgifterne forbundet med dette. 
Jon kigger på eliteudvalgets økonomi og vender tilbage til bestyrelsen pr. mail til bestyrelsen 
hurtigst, herefter meddeles beslutningen til holdene. 
Seniorerne starter kl. 9.00 første dag, muligvis kl. 8.00 anden dag. De øvrige hold starter senere. 
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12. Næste møder 
Mandag den 19. september kl. 17.00 i klubhuset. 
 

13. Underskrifter 
 
 

    

Jacob Norby 
 

 Niels Fischer  Arne Nabe Poulsen 

     

Kim Bjerre 
 

 Michael Traasdahl Møller  Iben Jungersen 

     

Jon Koch Hansen     
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