
Bestyrelsesmøde 15.11.2022 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

- Preben kontrollerer om det fra sidste bestyrelsesmøde er fremsendt 

Der foreligger referat for ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2022 

- godkendt 

 

2. Orientering fra formand 

- Orientering fra besøg i Ørnehøj vedr. DGU-møde 

- Frygt omkring medlemsfald i forbindelse med økonomisk krise 

- Forslag om at benytte golf-spilleren-i-centrum for at arbejde med forbedringer i forhold til 

Hvordan medlemmer spiller. Det kan vi gøre uden omkostninger. Anders kigger på statistikken 

- Frivilligansvarlig, da det kan være svært at samle frivillige uden en der har overordnet ansvar 

- Jan kontakter Conni med henblik på at rekruttere hende til at stå for noget kvindegolf 

- Arbejde med årshjul, så vi kunne holde på medlemmer og skaffe nye medlemmer.  

- Opmærksomhed på driftsbudgetter på baggrund af stigende priser og mulige frafald på 

baggrund af stigende priser 

- Facebook 

- Arbejde på at få mere information den vej ud til medlemmer og gæster 

- Simulator 

- Står færdig. Betaling sker via Alvah  

-  Årshjul 

- Planlagt bestyrelsesmøde i januar hvor vi arbejder med årshjul inden sæsonstart 

 

3. Orientering fra daglig leder 

Regnskab 

- Resultat i september 91.000 kr. i positiv afvigelse 

- Merforbrug på bane på 89.000 kr. bl.a. på baggrund af reparation af vandingsanlæg 

- Resultat i oktober 165.000 i positiv afvigelse på baggrund af oprindeligt budget med 

fondsetablering, den husleje vi skulle have betalt, giver en positiv afvigelse. Vi kender pt. ikke 

tinglysningsudgift 

- Det ser fornuftigt ud. For resten af året har vi kun omkostninger tilbage  

 

Greenfee 

- Vi holder vores budget, ukendt faktor er Golfring. Det ser ud til vi er lidt bagud i forhold til 

vores budget. 

- Vi tager samme greenfee i sæsonen 2023.  

- Drøftelse af mulighed for at tiltrække flere greenfee gæster. 

  

Kassekredit 

- Saldo pr. oktober 3.900.000 mertræk i forhold til sidste år på 1.000.000. Det er på baggrund af 

indkøb af traktor og klipper. Der etableres lån, så vi kan få nedbragt kassekredit. 

- Kassekredit skal nedbringes på sigt, så vi kan klare os med indtægter til at drive golfklubbens 

økonomi. 

 

Gæld 



- Nye købsaftale er under udarbejdelse. Der skal 3 underskrivere.  

- Vi har betalt ned på vores gæld, således den pt er på 2.900.000. Afdraget godt 600.000 kr. i 

2022.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Medlemmer 

- Fra start af året 1066 medlemmer, 1079 medlemmer pr. november. 

 

Generelt 

- Videre arbejde med foyer, opbygning af kontor, som skal åbnes op.  

- Der er fliser tilbage til det sidste stykke, vi kigger på om vi har nogen internt, der kan løse 

opgaven. 

- Ansat flexjobber, Jes. Han står for rengøring i klubhuset.  

- Banekontrol kunne godt køre bedre, der skulle være to nye hjælpere på vej. 

- Der skal sættes øl-anlæg op i cafeen, som kan benyttes, når forpagter ikke er i cafeen. 

- Der er lavet en ny aftale med Royal Unibrew og i samarbejde med nye forpagter. 

- Emner til årets jern + pulje til frivillige fra Danbolig. 

 

4. Orienteringssager 

Golfring Nordjylland 

- Generelt tilfredshed med ordningen, nogle klubber vil gerne have en tidsbegrænsning på 

hvornår spillere kan benytte ordningen. 

GNG kører som hidtil. 

 

Baneudvalg 

- Medlemsmøde planlagt til 22. november 2023. 

- Opslag på hjemmeside og facebook 

 

Husudvalg 

- Arbejde med nyt kontor. Simulatorgolf afsluttet.  

 

Junior og ungseniorudvalg 

- Supercup i efterårsferien. 1 bronze- og 2 sølvmedaljer. Nordmændene er tilbage i 2023. 

- Bruge simulatortræning sammen med Alvah i vinterperioden. 

 

Eliteudvalg 

- Ikke noget i øjeblikket. Preben deltager i næste møde med spillerne, med henblik på en snak 

omkring oprykning. 

 

Turneringsudvalg 

- Grønlangkålsturneringen var godt besøgt. Det kunne være dejligt, hvis flere ønskede at deltage 

i de øvrige turneringer vi afholder i årets løb. Det er et generelt problem i golfklubber. 

 

Begynder- og rekrutteringsudvalg 

- Ikke noget i øjeblikket. 

 

5. Beslutningssager 



- Ingen 

 

6. Eventuelt 

- Pulje ved arbejdstilsynet søgt til forbedring af arbejdsforhold. Det ser ud til at gå igennem. 

Pengene kan benyttes til afprøvning af maskiner til banen, så vi kan forbedre arbejdet for 

greenkeepere. 

- Lukning af handicapregulering. 

- Gennemgang af 1. udkast til budget for 2023 

- Pumpe til springvand skal gået i stykker, vi er nødt til at købe en ny.  

- Drøftelse af mulighed for nyt medlem til bestyrelsen. 

 

7. Næste møde 

- 12. januar 2023 kl. 18.30 i Sparekassen Danmark  

 


