
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

21.11.2018 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 

 Gennemgang af budget 2019. 
 Vintermedlemskab – ingen indmeldelser endnu.  

 Vintergreenfee – der laves ikke lavere pris i vinterperioden, men almindelig 
 greenfee, rabatter og samarbejdsaftaler fastholdes. 
   

     

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Sponsorudvalg 2019. Hvad gør vi? 

 Flere medlemmer har tilbudt at være hjælpere ved 
 arrangementer m.m., men der mangler sælgere af nye sponsorater. 

 Medlemmerne opfordres til at overveje, om de selv har lyst til denne 
 opgave eller evt. kender én, som har tid og lyst, da dette er en udfordring 

 for klubben.  
 Alle sponsorer indkaldes til møde i starten af januar. 
 Nye skilte til teestederne er under udarbejdelse.  

  
4: Banestatus  

 Fairways prikkes, inden greenkeeperne går på afspadsering 01.12.18. 
Banen vendes d. 01.12.18, dvs. der startes på hul 10. 

   

5:  Frivillige i klubben  
 Evaluering af frivilligarrangement i Hammel Golfklub.  
 Mange var tilfredse, men ikke alle kunne deltage. Det overvejes, hvad vi  

 kan tilbyde de frivillige hjælpere næste år. 
 Frivilligkoordinator Frank Dam har sendt besked til alle 

 udvalg/teams om en redegørelse over, hvad udvalget laver og har af 
 opgaver. 
  

5a: Træner 2019 
 Der arbejdes på en løsning. 

    
5b: Elitetræning 201 
 Der vil være mulighed for at råde over et antal træningstimer,  

 eks.  en del timer i starten af sæsonen og derefter kan timeantallet  



 reguleres.   
    

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

      
7:  Rekruttering og fastholdelse – status  

  
8: Brainstorm  
  

9: Regler 2019  
  Lokalregler er drøftet, bearbejdet og godkendt. 

        
 

10: Opfølgning fra sidste møde: 

  Måtter på drivingrange: Ved overdækning bliver de liggende, resten lægges 
væk.  

Bedre sortering og oprydning i rummet med udstyr er nødvendig. 
  Boldmaskine fjernes d. 01.12.18, men der bliver nogle bolde liggende.  
  

  KLUBBENS VISIONER - afventer 
 
11: Aktiviteter  

    
12:          Eventuelt 

 Buggyer fjernes for vinteren pr. 01.12.18. 
  
13: Næste møde 

 Torsdag 10.01.19 
 Onsdag 06.02.19 

  

  Thomas Just 
Formand 

 

 


