
Randers Fjord Golfklub. 
Indkaldelse til møde i bestyrelse: 

15.11.2017 kl. 17.30 i klubhuset 
 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Henrik Jacobsen, Kaj Nielsen, Karsten 

Andersen, Peter Ulsøe, Niels Buhl (under punktet økonomi), Hanne Andersen 

Fraværende: Paul Erik Andersen 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

   

1 b: Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

   
2: Økonomi 
 Maskiner/indkøb af maskiner 

 Økonomiudvalget har igangsat leasing aftalerne for de første 2 maskiner,  
 som er leveret. 

 Den selvkørende fairwayklipper, som har været på prøve, har gjort et 
 godt indtryk og har vist mange fordele på banen. 

 Planen for ny leasing i 2018 blev vedtaget.   
   
 Budget/handlingsplan 

 Der mangler generelt indtægter og medlemmer i klubben  
 Budget 2018 er tilrettet herefter. 

 Tallene er gennemgået af bestyrelsen. Der budgetteres med et mindre  
 overskud for 2018. 
 Det er vigtigt at øge indtægterne på medlemmer, greenfee og sponsorer. 

     
 Træner 2018 

 Der er lavet en mundtlig aftale.  
  
2a: Golfringen 

 På mødet med alle involverede klubber i Golfringen blev reglen om  
 medlemmers klubskifte og/eller sponsorer diskuteret.  

 Der blev ikke lavet ændring i nuværende regler.    
 

2b: Greenfeepris 2018 

 Grundprisen på greenfee hæves til kr. 300,-.  
 Randers Fjord Golfklub ønsker en differentiering af prisen. 

 Det overvejes at indgå aftale med Golfhäftet. 
  
2c: Automatisk dørlås  

 Klubben har en udfordring med åbning af klubhus i vinterperioden. 
 Det vil koste ca. kr. 20.000,- at installere automatisk dørlås m. åbning og 

 lukning af dør, incl. alarm.  
 Det vil koste ca. kr. 500,- pr. måned og et beløb for udkørsel ved alarm. 
 Der indhentes et total tilbud for installering i klubhuset, inden der besluttes,  

 hvad vi gør.  
       

3:  Banestatus  
 Vinterbane 



 Der bliver lagt om til vinterbane tirsdag d. 21.11.17. Der bliver lavet 
infomationsmateriale til alle medlemmer. 

 Bunkers er næsten færdigrenoverede, der kommer mere sand i snarest 
muligt og de efterfyldes igen til foråret. 

     

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

hvert møde ) 
  Pga. udmeldelser ser der ud til at blive færre fuldtidsmedlemmer pr. 

01.01.18, end der var 01.01.17.  

  
5: Status på sponsorer – Thomas/Hanne 

  Der arbejdes på at finde sponsor til 2 nye buggies  
   
6: Golfspilleren i Centrum  

 Møde m. frivillige udsat. 
      

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

8:  Rekruttering og fastholdelse – status (Peter Ulsøe & Karsten Andersen) 
  Hvad kan Golfmakkersystemet udbygges med – eks. til næste år? 

Tages med til turneringer og placeres i bold med Golfmakkeren. 
 Hvordan kan fleksmedlemmer konverteres til fuldtidsmedlemmer? 
 Forslag om at golfmakkere kan invitere en ven med til april.  

 
9: Opfølgning fra sidste møde:  

 Opslagstavle med anmodning om hjælp til forskellige opgaver.  
  

 Indkøb af nye driving range bolde. 
 
Opdatering af hjemmeside. 

Der er lavet en opdatering af siden for bedre udseende på Ipad m.m. 
 

 

10: Aktiviteter  
 Forslag om arrangement for medlemmer i en aften december. 

 Eks. julebanko, gløgg og æbleskiver, vinaften.   
 

11:          Eventuelt 

   
  

12: Næste møde 
  11.01.2018 ændres til 15.01.2018 
  

  Thomas Just 
Formand 


