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Tirsdag den 24. januar 2023 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) 
 
Jacob bød velkommen til årets første møde. 
 
Dagsorden: 

 
1. DGU banekonsulent Thomas Jepsen kommer og klæder os lidt bedre på omkring arbejdet med 

baneudviklingen. 
Thomas Jepsen introducerede sig selv og gennemgik hvordan en udviklingsplan for en golfbane 
kunne udarbejdes, så den understøtter klubbens visioner og missioner, skaber kontinuitet i 
baneudviklingen, optimerer udnyttelsen af ressourcerne i klubben, skaber bedst mulige rammer 
om spillet for alle målgrupper samt fremtidssikre golfbanen. 
 
Herefter gennemgik han hvilke praktiske emner man skulle/kunne huske i udarbejdelsen af 
udviklingsplanen. Han pointerede af udviklingsplanen skulle suppleres med detaljerede 
handlingsplaner. 
Denne gennemgang var på forhånd sendt til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vil bruge dette i det fremtidige arbejde med udviklingen af bane og træningsfaciliteter. 
Den måde som klubben har håndteret vores projekt med renovering af bunkers, stemmer meget 
overens med det som Thomas fortalte. 
 

2. Eliteudvalget ved Thomas Tønder kommer kort med en gennemgang af planen for elite- og 
juniorarbejdet i de kommende år. Materiale blev udleveret i kopi til bestyrelsen. 
Thomas Tønder gennemgik planen for det kommende Elite- og juniorarbejde her i klubben, der har 
det formål at klubben skal blive den foretrukne klub for junior- og elitespillere i Aarhus. Der vil være 
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en del tiltag som vil blive gennemført over de næste år, startende med at udvikle fundamentet og 
miljøet for en god elite- og juniorafdeling. 
I februar nummeret af medlemsnyt vil planen blive gennemgået i større detalje. 
 
For at kunne gennemføre planen ønsker Eliteudvalget at sende 2 spillere på GTU-kursus i 2023, 
dette blev bevilliget af bestyrelsen. Det er meningen at spillerne der har bestået GTU-kurset skal 
hjælpe med undervisningen af klubbens juniorer, så aktivitetsniveauet overfor juniorerne kan øges. 
Herudover vil man forsøge at udvide frivilliggruppen der skal hjælpe med juniorarbejdet, ved at 
lave mere præcise beskrivelser af de opgaver der skal løses, så forældre og andre nemmere kan 
byde ind med deres kompetencer. 
Thomas udleverede tre folder der i år vil blive udleveret til klubbens juniorer. 
 
Eliteudvalget er tidligere blevet opdelt i 2 underudvalg: 
Et sportsudvalg der tager sig af herre-, dame- og juniorelite. 
Et senior- og veteranudvalg der tager sig af senior- og veteraneliten 
Begge disse underudvalg har deres eget budget. 
Det blev besluttet at der til eventuelt finalespil samt oprykningsspil for førsteholdet vil blive ydet 
økonomisk støtte udover udvalgenes budget. Støtten er på kr. 10.000 / kr. 15.000 pr. hold afhængig 
af om der spilles i Jylland-Fyn eller på Sjælland. 
 
Thomas og eliteudvalget fik stor ros for arbejdet der er udført indtil nu. 
 

3. 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 godkendelse fra kommunen til klubhusprojektet. 
Ingeniørprojektet bliver nu udarbejdet og ligeledes sendt til godkendelse ved kommunen. 
Jon gennemgik kort arbejdet i fondssøgningsgruppen. 

b. Baneudvikling status 
Se under pkt. 4.a 

 
4. Opfølgning fra sidste møde. 

a. Bane på Indspilsområde fra forår 2023, fremskridt (Michael) 
Michael gennemgik kort planen for indspilsområdet. 
Vi indhenter priser på arbejdet fra tre entreprenører, der alle har erfaring med at lave 
golfbaner. 
Eddy og greenkeeperne rydder området der skal bruges til indspilsområdet. 
Jacob taler med Eddy om dette. 
 

b. Beslutning om robotklippere og robotboldsamler, leasingforslag vedhæftet. 
Det blev besluttet at anskaffe både klipper og boldsamlere, samt vi vil lease dem. 
Lars Malling taler med Leasing Fyn samt et yderligere selskab for at få priser for leasingen. 
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c. Teestedsskilte. 
Det blev besluttet at igangsætte ny skiltning på banen som medlemsgaver og 
momsrefusion var øremærket til. 
Michael taler med FSH for at klarlægge farver og design så de bliver i tråd med den nye 
designmanual for klubhuset, samt få priser på teestedsskiltene til banen. 
 

5. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning, regnskab 2022, materialet var sendt til bestyrelsen. 

Resultatet for 2022 blev gennemgået af arne. Resultatet for 2022 forventes at blive et 
overskud på ca. kr. 1 mio., efter justeringer og periodiseringer. 
Vi har pr. 31. december en likviditetsbeholdning på kr. 2,8 mio. 
 
Budget 2023.  
Arne gennemgik kort budgettet for 2023 med følgende bemærkninger: 
Kontingentet er de nu kendte kontingentsatser.  
Budgettet er som sædvanligt lidt til den konservative side. 
Budgettet afventer blot de sidste ukendte tal vedr. leasingudgifter til maskiner før 
godkendelsen. 
 

b. Medlemmer 
Der har som ventet været lidt flere udmeldelser end vanligt. Der er dog allerede flere 
indmeldelser i flere medlemsgrupper. 
 

c. ØGR, status 
Der er lidt færre ØGR-medlemmer ved sæsonstart. 
 

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

7. 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 
g. Regel og handicapudvalg 

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

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
a. Bestyrelsen diskuterede hvorledes bestyrelsen kan skabe rum til at fokusere mere på den 

langsigtede udvikling for klubben. 
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9. Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, 

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

a. Info: Generalforsamling frister 
i. Senest den 31/12: indvarsling af generalforsamling 

ii. Senest tirsdag den 7. marts 2023: Sidste frist for indkomne forslag 
iii. Senest tirsdag den 14. marts 2023: Indkaldelsen offentliggøres for medlemmerne 
iv. Senest mandag den 20. marts 2023: Regnskab offentliggøres for medlemmerne 

b. Greenfeepriser 2023, hverdage kr. 400,-, weekends og helligdage kr. 500,-. 
Peter udarbejder forslag til differentierede priser, så priserne afspejler hvornår der er 
belægning på banen. 

c. Beslutning om deltagelse i golfens dag.  
Vi har pt. 42 på listen til opstart forår 2023, vi kan optage 60 prøvemedlemmer i 2023, vi 
deltager derfor ikke i Golfens Dag. 

 
13. Bestyrelsens halve time. 

 
14. Næste møder 

20. februar kl. 17.00 i klubhuset 
13. marts kl. 17.00 i klubhuset 
 

15. Underskrifter 
 
 

    

Jacob Norby 
 

 Niels Fischer  Arne Nabe Poulsen 

     

Kim Bjerre 
 

 Michael Traasdahl Møller  Iben Jungersen 

     

Jon Koch Hansen     
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