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Mandag den 24. oktober 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Jacob Norby 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Michael Traasdahl Møller 
Jon Koch Hansen 
Lars Malling Hansen 
Peter Agerboe 
 
Afbud: 
Kim Bjerre 
 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende og underskrives til arkiv på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde) 
 
Dagsorden: 

1. Elite- og juniorudvalg. Thomas Tønder og jon Koch Hansen var mødt op på udvalgenes vegne. 
 
Begge udvalg var enige om at der skal være væsentlig bedre træningsfaciliteter, især til træning af 
putting og shortgame, blandt andet med greens hvor der er flere bakker på, for at fremme arbejdet 
med både juniorer og elitespillere. 
 
Der var fremsendt oplæg fra juniorudvalget til bestyrelsen for hvad der er planlagt for 2023.  
For at forbedre oplevelsen af deres medlemskaber her i klubben, for turneringsspilleren og hygge 
junioren deles juniorgruppen op i to grupper. 

• Gruppen som har sportslige ambitioner, og golfen som primærsport. Denne gruppe skal 
integreres i mere i elitearbejdet. 

• Gruppen der har mindre sportslige ambitioner, og golfen som sekundærsport eller blot 
spiller golf af sociale årsager. Arbejdet med sociale arrangementer for denne gruppe skal i 
højere grad drives med hjælp fra forældrene. 

Udvalget gennemgik også de tiltag de har planlagt for at tiltrække nye juniorer til klubben, blandt 
andet uddeling af flyers til klassekammerater og tag en ven med dage. 
Endelig blev arrangementerne for den kommende vinter gennemgået. 
Det blev diskuteret om der skulle være ugegolf en anden dag end fredag, f.eks. mandag, udvalget 
arbejder videre med dette. 
Bestyrelsen takkede for et godt og stort arbejde. 
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Elitearbejdet blev tidligere opdelt i to grupper. 

• Eliteudvalg, der tager sig af arbejdet med junior-, herrer- og dameeliten. Dette udvalg 
består af Thomas Tønder, Jon Koch Hansen, Martin Eskesen, Stephan Muurmand, Jesper 
Terp Nielsen, Simon Vallentin samt Ann Sophie Thorsen. 

• Senior/veteran udvalget, der består af Jan Knudsen og Anne Sofie Bjerg. Dette udvalg tager 
sig af arbejdet med senior-, veteran- og superveteraneliten. 

 
Eliteudvalget havde udarbejdet en præsentation for det/de kommende års elitearbejde. 
Elitearbejdet skulle gerne: 

• Tiltrække flere spillere der kan øge niveauet blandt eliten i klubben. Målet er på kort sigt at 
spille klubben op i 1. division, på længere sigt at være blandt de bedste i Danmark og som 
minimum fastholde et hold i 1. division. 

• Skabe et miljø i elitetruppen, der udvikler og fastholder spillerne i klubben på tværs af hele 
junior og elitegruppen, og gerne skulle være den foretrukne klub for spillere der flytter til 
Aarhus 

• Skabe en kultur hvor spillerne bidrager aktivt til klubbens øvrige aktiviteter og liv, og ikke 
bare skal have. 

Herefter blev de planlagte aktiviteter for 2023 for eliten gennemgået. Yderligere blev ønskerne til 
undervisningen for elite og juniorspillerne vendt. Der vil blive arbejdet videre med dette sammen 
med Steven. 
Eliteudvalget har et ønske om at kunne tilbyde de bedste elitespillere i klubben støtte til at deltage i 
individuelle turneringer, mod at de deltager i Danmarks turneringen, udvalgte andre turneringer 
samt bidrager aktivt til klubbens andre aktiviteter og juniorudvikling. 
Udvalget kommer hurtigst med et budget for deres arbejde. 
 

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 var rundsendt nyt materiale med tegninger, tidsplaner, designmanual og budget fra 
arkitekterne. 
Tegningerne blev gennemgået, der blev foreslået få ændringer som Jacob tager med videre 
til arkitekterne. 
Tidsplan og budget er som tidligere. 
Ansøgninger ved fonde arbejdes der med, og man er ved at være klar til at sende 
ansøgningerne til relevante fonde, her vurderes der hvilke projekter der kan søges til ved 
hvilke fonde. 

b. Baneudvikling status  
Baneudviklingsgruppen har været på studietur til Sjælland (Frederikssund og Furesø 
golfklub) for at se på bunkerløsninger. 
Bunkers med sandface, her er der sand op ad kanten i spilleretningen, giver det bedste 
visuelle udtryk. Revettebunkers, her er kanten bygget op i tørv, er måske bedst til bunkers 
med stejle kanter i spilleretningen. Michael indhenter priser på begge typer bunkers. 
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Vi er i gang med udarbejdelse af materiale til kommunen mhp. afklaring om anvendelse af 
området øst for Ny Moesgårdvej. Udfaldet af dette er afgørende for prioritering af de 
fremtidige ønsker for træningsanlæg, kortspilsbane m.m. Lisbeth Moltzen har hjulpet med 
udkast til et brev til kommunen. Endeligt brev sendes til kommunen indenfor 1-2 uger. 
Forskellige mulige løsninger for skiltning på banen blev gennemgået, der er indkommet ét 
tilbud på ca. kr. 100.000. Michael indhenter pris på et yderligere forslag. 

 
3. Opfølgning fra sidste møde. 

• Prøvemedlemmer 2023, der er opstart primo april og datoer for undervisning er fastsat 
(Peter). Bane på indspilsområde fra forår 2023 fremskridt? (Michael) 
Dette blev ikke vendt på mødet. 

• Opdatering på kontorets placering, afklaring med arkitekterne (Jacob)  
Dette er med i det nye oplæg. 

• Opdatering på robotklipper. Peter har talt med Aarhus Aadal, som har både klipperne og 
boldopsamleren, begge dele fungere godt og uden de store omkostninger. Michael 
indhenter tilbud på begge dele. 

• Opdatering på Lynhuse, mulighed for tilskud: læs her: 
http://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-
idraetsfaciliteter/  Michael og Peter kigger på ansøgningen. 

• Nyt gulv i køkken, afklaring med arkitekter (Jacob) 
Dette blev ikke vendt på mødet. 

• Begyndersæt er indkøbt (Peter) 

• Forplejning ved turneringer (Arne og Niels) 
Dette blev ikke vendt på mødet. 

• Der er givet besked til regel- og handicapudvalg mht. dommeruddannelse mm (Peter) 

• Vi kan låne salen på efterskolen den 28. marts 2023. 
 

4. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning Vedhæftet som bilag 5 og 6, opstart på budget.  

Generelt er økonomien i klubben fortsat god, og der forventes et overskud der er større 
end det budgetterede. 
Der arbejdes fortsat på budgettet for 2023. 

b. Medlemmer, status over udviklingen i 2022 er vedhæftet som Bilag 3. 
Medlemstallene bliver indarbejdet i budgettet for 2023. 

c. ØGR, status 
Der var møde blandt de ansatte administrationsmedarbejdere i ØGR-klubberne, og der blev 
vendt følgende: 

• Buggies, de andre klubber har ikke en gratis ordning for 80+, men har specialpris, 
hvis man har en lægeerklæring. Prisen i de andre klubber ligger på kr. 300 for en 
runde, samt 10% rabat på 5 eller 10 turskort der skal bruges i indeværende sæson, 
prisen for et sæsonkort ligger mellem kr. 2800-5000. 

• Bagrum med el udlejer de for kr. 1000,- i de fleste af klubberne. 

mailto:info@aarhusgolf.dk
http://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/
http://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/


  

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club  

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

 

• Et par af de andre klubber har også i år har pendant til vores uge 29 og kommer til 
at have det fremover, dog i uge 30 hvor Horsens tog kr. 50 (jubilæum) og 
Himmelbjerg tog kr. 100,-. Himmelbjerg bruger mange frivillige til at modtage 
gæsterne.  

• De andre klubber har 4-6 klubturneringer for medlemmer med priser varierende 
fra 0-150 kr. pr. turnering, den høje pris går alene til fortæring. 

• Horsens kommer højt sandsynligt til at foreslå en øget pris for et ØGR-medlemskab. 
 

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 
Vi skal have alle vores stærekasser op igen, stærene er med til at hold bestanden af 
stankelben og gåsebille nede. 
Michael og Peter kigger på finansieringen af lynhytterne, bla kigger de på tilskuddet 
beskrevet under pkt. 3 

b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 

Se under pkt. 1. 
d. Sponsorudvalg 

Der er planlagt møde i sponsorudvalget den 31. oktober hvor der udarbejdes program og 
tilbud for 2023. 

e. Eliteudvalg 
Se under pkt. 1. 

f. Turneringsudvalg 
Turneringsplan for 2023 var fremsendt. 

g. Regel og handicapudvalg 
Claus Holm Christensen planlægger regelkurser inden sæsonstart 2023, da der er kommet 
ændringer til golfreglerne. 

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

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Jacob har sendt en update til bestyrelsen for oktober måned. Bestyrelsen var meget glad for denne. 
Relevante emner fra denne er indskrevet i dette referat. 

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

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

• Betaling på drivingrange, priser på Golfmore range system vedhæftet som bilag 4. 
Hvorvidt der skal investeres i dette, bliver vendt på næste bestyrelsesmøde. 

• Rangebolde 
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Vores oprindelige leverandør kan kun levere 500 dusin mod de bestilte 1000 dusin, og kan 
ikke garantere hvornår der kan leveres i 2023. Vi undersøger andre muligheder. Peter og 
Steven bestiller det der er bedst for klubben. 

• Banetoilet, rengøring vinter 
Vi må betale det det koster for at holde det rent. 

• Giv en gave 
Der udsendes reminder i den kommende uge, da der kun er kommet 35 gaver ind. 

• Regionsgolf 
Vi gør som tidligere år med tilmelding via GolfBox. 

 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 
 
11. Eventuelt 

• Generalforsamling 2023 
John Skovbjerg som dirigent? Arne taler med John om dette. 
Dato: Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 på Aarhus Efterskole 
Vedhæftet er oplæg til varslingen der skal udsendes inden den 31/12-2022 som Bilag 2 
Varslingen blev godkendt, og vil blive udsendt inden fristen. 
 
Frister: Senest den 31/12, indvarsling af generalforsamling. 
 Senest tirsdag den 7. marts 2023, Sidste frist for indkomne forslag 
 Senest tirsdag den 14. marts 2023, indkaldelsen offentliggøres for medlemmer 
 Senest mandag den 20. marts 2023, regnskab offentliggøres for medlemmer 

 
12. Næste møder 

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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