
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelse: 

26.04.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Peter Ulsøe, Karsten Andersen, Kaj Nielsen, Paul Erik 

Andersen, Henrik Jacobsen, Hanne Andersen 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt   

1 b: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
   

2: Økonomi  
 Forslag fra medlem om indsamling, evt. forudbetaling af kontingent, 
 blandt medlemmerne til nødvendige indkøb til banen. 

 Der er taget kontakt til Randers Kommune og Støvringgaard Kloster vedr. 
 garanti og forpagtningsaftale.   

 Randers Kommune har svaret, at sagen behandles. 
 Budget er godkendt på ekstra ordinær generalforsamlingen og der er pt.  

 lavet leasingaftale vedr. levering af sprøjte (er leveret) og tromle (leveres i  
 maj 2017) 
 Forslag om forudbetaling af kontingent behandles i økonomiudvalget på 

 næste møde. 
     

3:  Banestatus  
 Richard Domino og Jacob Schön er sæsonansat. 

 Vandingsanlæg er igangsat. Der er bygget kontor til chefgreenkeeperen i 

maskinhallen.  
 Det er vigtigt at få færdiggjort de projekter på banen, der er igangsat, inden 

der igangsættes nyt. 
 Der er hvide out of bounds pæle på banen, hvor der skal ske ændringer. 

Der skal laves ændring i de lokale regler.  

 Der er sponsoreret betonrør til renovering af broer. 
 Bunkerteams må gerne gå i gang, da der er ukrudt i flere bunkere.  

Bunker ved hul 5 er under renovering.  
   
4: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 

Medlem, Greenfee-gæster og Golfringen. (Statistik udsendes inden 
hvert møde ) 

 Ingen spørgsmål 
 
5: Status på sponsorer 

 Loyalitetstilbud til sponsorer er klar til at blive udsendt/solgt.
 Vigtigt at al information vedr. indgåelse af sponsoraftaler bliver sendt/givet 

videre til Paul Erik Andersen.  
 Sponsormatch skal gerne planlægges snarest muligt til afholdelse i august. 
  

6: Fordeling af bestyrelsesopgaver 
 Thomas Just: Har bestyrelsesmedlemmerne de udvalgsposter, som de 

ønsker og er alle poster fordelt rigtigt? 
Baneudvalg: Henrik Jacobsen 



Sponsorudvalg: Paul Erik Andersen og krolfansvarlig 
Serviceudvalg: Kaj Nielsen 

  Økonomiudvalg: Thomas Just & Karsten Andersen 
 Begynderudvalg: Peter Ulsøe og Karsten Andersen 
 Turneringsudvalg og baneservice: Jesper Knapp 

 Juniorudvalg: Henrik Jacobsen.  
 Det er vigtigt, at medlemmerne i bestyrelsen får uddelegeret opgaver 

indenfor de områder de er ansvarlige. 
 
   

7: Aktivering passive medlemmer 
 Tilbud til passive medlemmer om medlemskab på krolfbanen. 

 Ændring fra passivt til aktivt medlem. Folmer K. Petersen og Erland 
Raadshøj laver en plan for, at de kan gå en runde på banen med en 
Golfmakker. 

 
7a: Samarbejde med ÆldreSagen     

 Særligt tilbud om træning og spil til disse personer i en periode.  
Paul Erik Andersen arbejder videre med denne opgave. 

 

8: Krolf – status 
 Er igangsat d. 22. april.  

Forslag om åbningstilbud for at trække gæster til, gratis i en periode og 
derefter en billigere pris? 

 Paul Erik Andersen og Carl Søgaard udarbejder et oplæg. 

   
9: Optimering af drivingrange 

 Der arbejdes i øjeblikket på at få gjort bagrum færdige ved driving range. 
 

10:  Rekruttering og fastholdelse. 
 Erland Raadshøj og Folmer K. Petersen har igangsat et Golfmakker 

program, hvor bl.a. nye kan gå på 18 huls banen med en øvet spiller. 

Der laves en plan for igangsætning i passive medlemmer. 
 

11: Opfølgning fra sidste møde: 
 Peter Ulsøe: konkurrence for at skaffe nye medlemmer blandt 
nuværende medlemmer? 

 Konkurrence sættes i gang snarest muligt.  
 

Baneservice  
Baneservice starter lørdag d. 29.04. og flere medlemmer kontaktes for 
hjælp. 

 
12: Aktiviteter  

Liste er medsendt. Rettelser er noteret. 
 
13:         RFGK Lounge 

               Henvendelse  fra Partnermedia vedr. salg via RFGK’s hjemmeside, som kan  
               skaffe klubben penge via medlemmernes køb hos internetfirmaer.  

               Godkendt. Thomas og Hanne arbejder videre. 
 
                                                                             

13a:       Salgsautomat 
               Leasingaftale på nuværende automat udløber til efteråret. Økonomiudvalget  

               kigger på mulighederne. 
13b:       Hjertestarter, evt. samarbejde med Støvring By 
               Klubben har ikke råd til at betale for varmeskab og eltilførsel. Hanne  

               Andersen kontakter Støvring Borgerforening ang. betaling af skab. I modsat 



               fald ansøges Tryg Fonden til efteråret. 
 

14:         Eventuelt. 
               Henrik Jacobsen: Forslag om afskaffelse af bagmærke – scorekort er gyldig 

kvittering for tilladelse til at spille. Behandles igen i juni. 

Paul Erik Andersen: Tager en snak med Kronjysk Golf vedr. sponsorering af 
Hole in One præmier og nye juniorsæt. 

Karsten Andersen: GIC (Golfspilleren i centrum) – der er kommet åbne 
besvarelser, hvoraf de fleste er positive. 
Peter Ulsøe: Vi mangler puttere. Jesper Knapp køber hos Golfexperten. 

Jesper Knapp: Jubilæum i Mollerup Golfklub – vil vi være repræsenteret 
eller give gave? JK tager afsted og HA overfører beløb. 

 
  

15: Næste møde 

 Tirsdag 23. maj 2017 
Torsdag 29. juni 2017  

  

  Thomas Just 
Formand 

 


