
 
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

10.10.2018 kl. 17.30 i klubhuset 

 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

 
1 b: Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
 

2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
 Budgettet ser ud som forventet på nuværende tidspunkt.  

 LAG midler til Erhvervsnetværket er bevilget af LAG trods tidligere afslag 
 pga. henvendelse til Erhvervsstyrelsen og positivt tilsagn herfra. 
   

2b: Sikring af buggier. 
 Der er bestilt låger som forventes leveret i uge 42 og derefter sættes op 

 som en lukket buggygård. 
 I samarbejde med I-doc udvikles et nøgle- og betalingssystem til buggyer. 
    

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 De nye skilte til teestederne skal laves og der mangler hjælp til  

 dette projekt. 
 Tilskud fra DGI er bevilget og brugt til indkøb af nyt udstyr.   
   

4: Banestatus  

 Banen er ved at komme sig efter den tørre sommer. Roughen klippes ikke i 

efteråret, som lovet, da der er brugt en del ekstra kr. i vandforbrug. 
 Greens er ved at blive bedre og der skal prikkes endnu engang i år. 
 Mht. vinterprojekter skal der prikkes fairway, bunkerkanter rettes op, der 

skal repareres maskiner og ses efter drænrør. 
 Der vil blive lavet forskellige vinterrestrektioner i lighed med tidligere år. 
        

5:  Frivillige i klubben  
 Søndag d. 14.10. frivillig turnering. 

 Der er tilmeldt 56 til turneringen og afholdes i år i Hammel Golfklub. 
 Turneringen evalueres eftf. 

  
6: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 

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

hvert møde)  
Fokus – medlem/udmeldte 

 Der er færre udmeldelser pr. 01.01.19 end der var pr. 01.01.18, hvilket er 
positivt.  



      
7:  Rekruttering og fastholdelse – status  

 Vi har fået i alt 70 nye prøvemedlemmer i år, heraf er 39 medlemmer 
indmeldt og 7 mgl. fortsat at komme igennem regelprøve og fadderrunde. 
       

8: Brainstorm – sponsorarbejde 2019 
 Forslag om frivillige til sponsorudvalg, professionelt firma eller ansættelse af 

ny medarbejderprofil. 
 Forslag om forbedring af sponsorpleje og sponsortilbud. 
 Forslag om brobygning til Erhvervsnetværket. 

  
9: Regler 2019  

 Der har været afholdt en aften med Oswald Academy, hvor ca. 85 
medlemmer deltog. 
Der skal laves et oplæg til nye lokalregler. 

        
10: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER - afventer 
 
12: Aktiviteter 

 Der er kun få turneringer og arrangementer tilbage. 
    

13:          Eventuelt 
 Det drøftes om hunde i klubhuset er det tilladt? 
 Hunde er uønskede i klubhuset, men terrassen er OK. 

 Det undersøges, om det er muligt at lade de ældste måtter ligge på 
drivingrange til brug i vintermånederne. 

 Det er undersøgt om vogn til manuel opsamling af bolde kan indkøbes, men 
de er dyre og der er stor risiko for tyveri af samme. 

  Det planlægges at lave et førstehjælpskursus i løbet af efteråret. 
        
14: Næste møde 

  Onsdag 21. november 2018 

  Thomas Just 
Formand 

 


