
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

10.01.2019 kl. 17.30 i klubhuset 

 
 

Dagsorden: 

 
1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 
  

1 b: Godkendelse af dagsorden. 
 Tilføjelse: Generalforsamling 2019 som punkt 11. 

 
1c: Dialog med repræsentant fra juniorudvalg. 
 Christian Moesgaard, formand for juniorudvalget: Fremlægger ønsker og 

planer for træning, afvikling af turneringer, samvær m.m. for juniorer 2019.  
Det er pt. 16 børn og juniorer i klubben. 

  
2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
 Årsregnskabet er under udarbejdelse, men der mangler endnu tal for vand 
 og el.  
   

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Næste møde i Erhvervsnetværket er hos Cold Hand Winery. 

 I samarbejde med  Sponsornet laves markedsføringsmateriale, materialer til 
 sociale medier m.m., som kan sendes ud og forhåbentlig generere flere  

 medlemmer til Netværket. 
 Der arbejdes i sponsorudvalget på oprettelse af erhvervsklub med  
 forskellige aktiviteter for alle sponsorer. 

 Der er lavet et tilbud til klub-i-klubben, som skal annonceres i Golfbladet og 
 sendes ud til forskellige klubber. 

 Der er lavet forslag om en uge med tilbud på greenfee, mad, m.m. i uge 33, 
 som forventes afviklet sammen med frivillige og i samarbejde med 
 Eventsekretariatet i Randers Kommune.  

 
4: Banestatus 

 Der kigges fremad mht. levering af nye maskiner. Der arbejdes på at lave 
aftaler omkring indkøb af frø m.m. 
Iht. nye regler og lokalregler skal der laves nye pæle forskellige steder på 

banen. 
      

5:  Frivillige i klubben   
 Intet nyt  
 

6: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 
Medlem, Greenfee-gæster og Golfringen. (Statistik udsendes inden 

hvert møde)  
 Iflg. medlemsstatistik var der i januar 2018  445 fuldtidsmedlemmer og i 

januar 2019 464 medlemmer, en stigning på 19 medlemmer. 



   
7:  Rekruttering og fastholdelse – status  

 Der forventes information om træner om ca. 14 dage 
 Det er vigtigt, at alle udvalg tilkendegiver, hvilke ønsker de har til træning, 
træningstider m.m. 

 Erland Raadshøj og Folmer Petersen fortsætter med Golfmakker i 2019. 
    

8: Brainstorm  
Intet nyt  

 

9: Regler 2019  
 Der arbejdes på at lave medlemsaftener med fokus på lokale regler og 

regler generelt. 
          
10: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER – afventer 
 Skilt på puttinggreen skal skiftes, så det ligner de nye skilte på banen. 

 
11: Generalforsamling 2019 
 Det bliver onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18.30. 

    
12: Aktiviteter 

 Klubaften afventer. 
      

13:          Eventuelt  

 Kaffemaskinen i køkkenet trænger til udskiftning. Der indhentes tilbud på 
en anden.  

   
14: Næste møde 

 Tirsdag 5. februar 2019 kl. 17.30 
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 17.30 

  

  Thomas Just 
Formand 

 


