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Mandag den 19. september 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Jacob Norby 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Jon Koch Hansen 
Lars Malling Hansen 
Peter Agerboe 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende og underskrives til arkiv på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde) 
 
Dagsorden: 

1. Begynderudvalg 
Lisbeth Moltzen og Solveig Madsen var mødt op for udvalget. 
Lisbeth gennemgik kort arbejdet der er lavet i årets løb: 
 
Opstart: 
Administrationen skaber overblik over de prøvemedlemmer, der er på venteliste og drøfter med 
trænere og os, hvordan og hvornår årets hold skal undervises. I år startede vi med 2 store hold på 
ca. 22 deltagere hver. Efterfølgende blev nye henvendelser om prøvemedlemskab samlet op og 
planlagt til 2 små hold på ca. 8 deltagere hver. Dette var muligt, fordi Cornelia havde timer til disse 
små hold. Alle hold blev afviklet før ferien. 
Administrationen skriver ud til alle og får be- eller afkræftet det fortsatte ønske om at spille golf. 
Derefter dannes holdene. 
Sammen med opstart på årets prøvemedlemskaber har vi rakt ud til klubbens begyndermedlemmer 
(medlemmer der har et særligt medlemskab, fordi de endnu ikke har spillet sig til et 
normalhandicap) for at fastholde dem hen imod et normalt medlemskab. 
Vi har som en del af opstartsarbejdet gennemarbejdet materialerne på hjemmesiden og skabt en 
mere overskuelig og tilgængelig struktur for begynderne. Der er suppleret med relevant materiale 
omkring færdsel på banen, begynderturneringer mv. 
Sammen med administrationen planlægges intromøder for holdene, hvor de får lejlighed til at 
møde administrationen, os, bestyrelsen, handicap- og regeludvalget. På mødet fortælles løst og 
fast om golfspillet og det forløb, der venter de nye medlemmer. Der uddeles materiale og der 
henvises til hjemmesiden. 
Placeringen af den banespecifikke regelundervisning sker i samarbejde med administration og 
regel- og handicapudvalg. 
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Begynderudvalget går samtidig i gang med at rekruttere frivillige til at støtte op om 
begynderturneringerne og eventuelt omkring enkelte spillere som mentorer. 
Vi skriver ud til relevante medlemsgrupper og ikke mindst til det netværk af hjælpere som de 
erfarne medlemmer af begynderudvalget kender. Der afholdes intromøde med de, der kan, hvor 
forventningerne til hjælpere drøftes. Der henvises til det materiale, der ligger på nettet. 
 
Vi udvikler sammen med administrationen et fælles oversigtsværktøj, så vi sikrer, at der er 
fremdrift for det enkelte prøvemedlem og at alle gennemgår de elementer, der skal sikre et 
normalt medlemskab, i den rette rækkefølge.  
Oversigten bruger vi ligeledes til at skrive ud til medlemmerne – enten alle eller enkelte, der 
hænger lidt – så vi hele tiden kan samle op, der hvor det er nødvendigt. 
 
Undervisning: 
Varetages af trænerne og der er afsat 5 træningsaftener pr. hold med et timetal der delt ud på 
deltagerne svarer til ca. 1 time trænerkontakt pr deltager. 
 
Slagprøver: 
Vi afvikler alle slagprøver. Første slagprøveaften efter 3 undervisningsaftener. Der er i år afholdt 10 
slagprøveaftener med et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 10. Der deltager mindst 2 af os pr. 
slagprøve.  
 
Begynderturneringer: 
Begynderturneringer henvender sig både til prøvemedlemmerne, der skal gennemføre 4 
begynderturneringer og til andre klubmedlemmer, der har et højt handicap og har brug for det 
sociale fællesskab i begynderturneringerne. 
For prøvemedlemmerne kan en eller flere begynderturneringer afløses af spil på banen med en 
mentor. 
Begynderturneringerne har som hovedregel 2 udvalgsmedlemmer til stede – ud over hjælperne i 
turneringen. 
Der afvikles 19 begynderturneringer i år. Disse turneringer afvikles typisk på forni, enkelte gange 
har det dog været nødvendigt med 1-2 starter på hul 10. 
For enkelte af vores prøve- og begyndermedlemmer er begynderturneringerne der hvor du bliver 
knyttet socialt til klubben. 
 
Søndagsspil: 
Da det stod klart, at de sidste holddeltagere fra forårets træning ikke ville komme på banen før 
efter sommerferien og at flere spillere ville gå i stå i forhold til at få deres 4 runder afviklet, 
arrangerede vi søndagsspil for begyndere. Her er tale om løbende start sidst på søndag 
eftermiddag med tilmelding og med hjælpere til de helt uøvede spillere. Det blev populært og det 
lykkedes at få plads til næste alle, der ønskede det. 
Der er afholdt 6 søndagsspil – hvor der deltager mindst 1 fra udvalget. Disse søndagsspil har været 
en succes. 
 

mailto:info@aarhusgolf.dk


  

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

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

 

Mentorordning: 
Ud over de fælles turneringsaktiviteter har flere spillere haft behov for mentorer, så de kunne gå 
runder på andre tidspunkter. Her er det igen vores netværk, der virker, men også en ny form for 
invitation via GolfBox, der gav nye hjælpere og mentorer. 
Administrationen har hjulpet med at skrive til prøvemedlemmer og mentorer, for at formidle 
kontakten. 
 
Det bagvedliggende administrative arbejde: 
Opsætning af slagprøver i GolfBox, registrering af slagprøver i fællesværktøjet. Rykkere til de 
spillere, der kommer bagud. Tilbud til de spillere, der ikke kan komme om mandagene. 
Opsætning af turneringer. Startlister under hensyntagen til de enkelte spilleres behov for støtte. 
Udsendelse af startlister, udsendelse af beskeder om mødetid mv, ændring ved afbud og ekstra 
tilmeldinger, udsendelse af links til digital scoring. Lukning af turnering, handicapregulering mv. 
Håndtering af søndagsspil, så der er en rimelig adgang til hjælpere. 
Løbende henvendelser til prøvemedlemmerne for at sikre fremdrift. 
Løbende vedligehold af det fælles oversigtsværktøj. 
 
Vi har i år valgt, at begynderarbejdets økonomi kører fuldt ud i klubregi. Dvs. at betalingen for 
deltagelse i turneringer går direkte ind på klubbens mobil Pay, betaling til Unico sker på et 
unicokort for begynderudvalget, indkøb betales fra kontoret efter godkendelse hos os. 
På denne måde kan vi undgå at bruge tid på en kassererfunktion, oprettelse af konti, oprettelse af 
mobil Pay mv. 
 
Præmier: 
I år har vi haft god støtte fra Christen, der har skaffet en hel del præmier fra forskellige sponsorer. 
Derudover har vi købt i shoppen og kommer også til at købe gavekort hos Unico. 
 
Det samlede timeforbrug til dette arbejde er af udvalget opgjort til minimum 400 timer. 
 
Efter denne gennemgang havde udvalget nogle ønsker til bestyrelsen, der efter drøftelse mundede 
ud i: 

• Da slagprøverne tager meget tid, kunne udvalget godt ønske sig at klubbens 
Indspilsområde blev udviklet yderligere ned mod kanten af fairway på hul 16, så det var 
muligt at spille 5-6 huller, hvor spillerne så kunne bestå deres slagprøver i en 
”slagprøveturnering”. Det vigtige er at det skal kunne foregå sikkert, bland andet ved at 
man spiller væk fra hinanden på de forskellige huller. 

• Klubben kan miste dem der ikke får en solid social forankring. Dette kan f.eks. afhjælpes 
ved flere ”Søndagsspil” som de selv afvikler, måske med lidt hjælp, i perioden efter 
begynderturneringerne er afsluttet. 

• Det blev diskuteret om man ikke kunne bruge golfspilleren i centrum til at finde ud af hvad 
der virker i begynderarbejdet. Peter sender login til dette til Niels. 

• Næste år bruges begyndertimerne om mandagen efter sommerferien på brush-up 
undervisning for årets prøvemedlemmer der er fortsat som medlemmer i klubben. 
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• Det blev vendt om de var en ide med 2-3 individuelle lektioner til prøvemedlemmerne så 
de kan komme lidt mere i dybden med forskellige emner i deres golfspil. 

• Arbejdsdelingen mellem trænere, administration og frivillige blev drøftet. 
Det er svært at få frivillige der vil lægge 2-300 timer i frivilligt arbejde, derfor kunne det 
være et ønske at lønnede arbejdskraft overtog noget af det administrative arbejde. 
Herudover vil det være rigtig godt med flere frivillige til begynderarbejdet. Her blev der 
enighed om at det er nemmest at få frivillige til specifikke opgaver. En liste over disse 
udarbejdes. 

 
Det blev besluttet at der i 2023 optages ca. 60 prøvemedlemmer, samt at undervisningen af disse 
skal være overstået inden sommerferien, for at spillere skal kunne blive færdige med at bestå deres 
prøver i 2023. 
 

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

a. Nyt klubhus status, fonde ansøgninger 
Der er kommet reviderede tegninger og prisoverslag fra arkitekterne indeholdende oplæg 
til kloak, varmeinstallation og Sedumtag m.m. Disse blev gennemgået.  
Fremkommende ændringsforslag bliver vendt med arkitekterne. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Claus Holm Christensen, Jon Koch Hansen, 
Peter Straadt, Lisbeth Moltzen samt Kim Fogh. Dette udvalg er i gang med at udarbejde den 
nødvendige beskrivelser til fondsansøgninger til alle elementer af udviklingen i AGC. Målet 
er at skaffe midler så alle klubbens projekter kan gennemføres økonomisk forsvarligt. 

b. Baneudvikling status 
Der er nedsat et baneudviklingsudvalg bestående af Jacob Norby, Michael T. Møller, 
Michael Medelby, Jan Knudsen, Eddy Glinjui og Jesper Meto. Udvalget kommer til at 
varetage udviklingen af banen både på kort og på lang sigt. Udvalget har første møde den 
26. september. 

 
3. Opfølgning fra sidste møde. 

• Robotklippere 
Michael har talt med Allan Brandt (DGU), som oplyser at Husqvarna formodentlig har en 
robotklipper der kan klippe vores Driving Range. Michael indhenter informationer om dette, og 
undersøger om robotklipperne kan leases/lejes inkl. service. 

• Lynhuse 
Michael får priser fra et par forskellige producenter, samt et par lokale tømre på disse. 
Peter kontakter Mollerup, da de lige har fået lynhuse for at få deres erfaringer. 

• Evaluering uge 29 
Uge 29 gav ca. kr. 140.000, - i indtægt i år, så bestyrelsen har vedtaget at gentage uge 29 næste 
år. Prisen bliver kr. 195, -. Det blev vendt at det måske ikke var nødvendig med hjælperne i det 
omfang det har være i år. Måske kunne det være en ide med en starter i de tidsrum hvor der er 
meget booket. 
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• Skiltning 
Vil blive diskuteret i baneudviklingsgruppen, som kommer med et oplæg med priser.  

 
4. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  

a. Regnskabsopfølgning, opstart på budget. 
Arne gennemgik kort regnskabet, som forventes at give et overskud der er noget større end 
det budgetterede. 
Gulvet i køkkenet er revnet flere steder og skal repareres, dat det ikke overholder kravene 
fra sundhedsmyndighederne. Jacob taler med arkitekterne om at få et overslag over en 
optagning af det eksisterende gulv og lægning af et nyt gulv. 

b. Medlemmer, status 
Der er endnu ikke mange udmeldelser til den 1/1-2023. 
Der er nu kun ganske få der ikke har betalt deres kontingent, trods gentagne henvendelser. 
Peter laver til næste møde en oversigt over medlemsudviklingen i år. 

c. ØGR, status 
 

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

• Klubbens låne sæt er nu i så dårlig stand at vi ikke kan være dem bekendt. 
Derfor forslag om at indkøbe 50 sæt som vores prøvemedlemmer kan leje i deres 
prøvemedlemsperiode, og hvis de har lyst, kan de efterfølgende købe dem, og få lejen 
trukket fra. 
Steven har fået en pris for 50 sæt preordered i efteråret. 
Det blev besluttet at indkøbe sættene. Sættene udlejes for kr. 500,- for 
prøvemedlemsperioden, ved efterfølgende salg fratrækkes leje i salgsprisen. Klubben og 
træneren deler overskuddet fra salget. 

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 
b. Begynderudvalg 

Se under pkt. 1 
c. Juniorudvalg, udsat til næste møde. 
d. Sponsorudvalg 

Det ny sponsorudvalg vil hurtigst udarbejde et udkast til sponsorarbejdet for 2023. 
e. Eliteudvalg, udsat til næste møde. 
f. Turneringsudvalg 

Turneringsplan for 2023 er ved at blive planlagt, den vil herefter blive sendt til 
Chefgreenkeeperen. 
Niels og Arne forsøger at lave en aftale med Unico om forplejning til klubbens turneringer 
samt Danmarksturneringen. 
Der skal søges sponsorer til klubbens turneringer. 

g. Regel og handicapudvalg 
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Vi har i samarbejde med BU opsat røde pæle til venstre på hul 3. Det betyder, at arealet 
ned af skråningen er at betragte som strafområde. 
Årsagen er, at vi derved kan sikre bedre flow på banen. 
 
DGU forventes at rate banen i oktober. Administrationen, Chefgreenkeeper og BU 
informeres direkte af rater teamet. 
 
De kommer nye og tilpassede golfregler pr. 1. januar 2023. Der er mindre justeringer til de 
nuværende regler. Den største ændring er efter sigende (DGU), at der vil være en mere 
detaljeret beskrivelse af "decisions" inkluderet i den nye udgave af reglerne. 
 
Vedrørende budget, så anmodes om kr. 10.000 til dommer uddannelse. Dertil kommer, at 
bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, om vi skal gennemføre medlemsaftener, 
således medlemmerne ar mulighed for at blive opdateret på reglerne. Dette i lighed med 
succesen, da de seneste justeringer af reglerne blev gennemført. 
Bestyrelsen besluttede at der kan bruges optil kr. 10.000, - til dommer uddannelse, samt 
at der kan gennemføres regelaftner for medlemmerne i lighed med tidligere år, 
bestyrelsen vil gerne have et budget for dette. 
 
Udvalget består for nærværende af Claus Holm Christensen og Martin Bøgehave. 

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

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

• Samarbejde i bestyrelsen. Information, kommunikation, beslutningsveje og arbejdsopgaver. 
Jacob fremsender før hvert bestyrelsesmøde information om 
Jacob vil indtil videre gerne have information om alt information fra klubben der sendes ud 
til medlemmerne. 

• Jacob er blevet kontaktet af en spiller der ønsker at blive medlem uden indskud. Jacob 
kontakter vedkommende med oplysninger om mulighederne her i klubben. 

• Efter at have haft et seniormedlemskab uden indskud i 5 år i træk, bliver medlemmet 
automatisk overført til seniormedlemskab med indskud. 

• Jacob og Peter havde et kort møde med Become, der er en af klubbens sponsorer. Become 
varetager klubbens markedsføring på sociale medier, samt udsender klubbens nyhedsbrev 
til medlemmerne. Der udarbejdes snarest en markedsføringsplan samt en plan for 
udsendelse af nyhedsbrev til medlemmerne. 

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

der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 

Indberetning fra et medlem 
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Jacob har talt med begge parter, og opfordret til at vinke igennem når det er nødvendigt, samt at 
holde en ordentlig tone ved samtaler på banen. 
Henvendelse fra et medlem vedr. information til medlemmerne om at vinke igennem. 

 
11. Eventuelt 

• Rekruteringsudvalg, Bilag 1 
Noteret men ikke nødvendigt pt. Da der allerede er 30 prøvemedlemmer på venteliste til 
2023. 

• Generalforsamling forventes afholdt den 28. marts 2023. 

• Peter undersøger mulighederne for betalingssystem til Driving Range, da der er en del ikke 
medlemmer der benytter denne uden at betale. 

• Jacob tager kontakt til medlem der har udvist interesse for at komme i klubbens bestyrelse. 
 

12. Næste møder 
Vi skulle gerne have planlagt møde frem til generalforsamlingen (der skulle gerne fastsættes en 
dato for denne) 
Mandag den 24. oktober kl. 17.00 i klubhuset. 
Torsdag den 8. december 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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