
Randers Fjord Golfklub. 
Referat møde i bestyrelse: 

15.01.2018 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Henrik Jacobsen, Peter Ulsøe, Karsten Andersen, Kaj 

Nielsen, Niels Buhl, Hanne Andersen 

Fraværende: Paul Erik Andersen 

 
 

Dagsorden: 

 
Steen Claudi (nyansat til salg og event) præsenterer kort sig selv og sine 
planer/idéer mht. sponsorer, opstart af Erhvervsnetværk og sociale 

medier. 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

  
1 b: Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
    
2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
 Budget 2018 godkendt med justeringer, da medlemstallet er mindre end 

 forventet og deraf færre indtægter. 
 
 Træner 2018 

 Aftale med Sand Golf er underskrevet. Der er aftalt 3 dage om ugen 
 med træner i klubben.  

 
2a: Golfringen 
 Endnu ingen konklusion på greenfeepris til ikke-medlemmer af ringen 

 klubberne imellem.   
  

2b: Greenfeepris 2018 
 Aftalen med Golfhäftet er på plads med ½ pris aftale. 
 Prisen på 10 stk. greefeebilletter bliver kr. 2.000,-. 

 
2c: Automatisk dørlås  

 Tilbud på installering af dørlås i klubhuset er modtaget. 
 Bestyrelsen vedtager, at beslutningen udsættes til økonomien i klubben 

 kendes lidt nærmere. 
 
3: Generalforsamling 

 På valg Paul Erik Andersen og Peter Ulsøe. Paul Erik Andersen modtager  
 ikke genvalg og Peter Ulsøe modtager genvalg. 

 Dato for generalforsamling fastlægges til tirsdag d. 20. marts 2018. 
       
4:  Banestatus  

  Der er udfordringer mht. medlemmernes brug af sommer- og vintergreens. 
 Banepersonalet er på kurser og afspadsering i denne periode. 

Arbejdsdag/klargøring af banen bliver 24. marts 2018 
 



 
4a: Banelukninger/Blokeringer 

 Møde med repræsentanter for klub i klubberne ang. blokering af banen i 
Golfbox.    

   

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

hvert møde )  
Intet nyt  

  

6: Status på sponsorer – Thomas/Niels 
 Gennemgået med Steen Claudi.    

   
7: Optimering af drivingrange – status (Thomas Just).  
 Intet nyt 

     
8:  Rekruttering og fastholdelse – status (Peter Ulsøe & Karsten Andersen) 

 Golfens Dag d. 22.04. og prøv golf 13.05 og 17.06.2018. 
 Sammen med golfmakkerne laves d. 07.04. en turnering, hvor de kan tage 
en ven med. 

Der arbejdes sammen med Kenneth Sand om en løsning, så nye 
medlemmer kan låne/købe et nyt sæt jern til en særlig pris. 

 Nye medlemmer tilknyttes automatisk Golfmakkersystemet. 
 
9: Opfølgning fra sidste møde:  

 Opslagstavle kommer op inden sæsonstart. 
 

Driving range bolde bliver leveret medio marts. Der laves indsamling af 
bolde på klubbens arbejdsdag. 

 
10: Aktiviteter  
 Intet nyt. 

  
11:          Eventuelt 

 I november blev møde med udvalgsformænd og frivillige hjælpere aflyst  
 pga. mgl. tilmelding. Der laves et nyt møde tirsdag d. 20.02.18. 
Juniorudvalget har lavet et årshjul for aktiviteter med juniorerne og 

juniorudvalget.  
   

12: Næste møde 
 Torsdag 1. marts 2018 kl. 17.00 
    

  Thomas Just 
Formand 

 


