
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelse: 

01.03.2018 kl. 17.00 i klubhuset 

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

Buhl, Hanne Andersen 

Fraværende: Paul Erik Andersen, Kaj Nielsen pga. sygdom 

 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

  
1 b: Godkendelse af dagsorden 

Rettelse i punkt 9 – Kaj Nielsen fjernes og Jesper Knapp tilføjes. 

 Godkendt 
    

2: Økonomi    
 Budget/handlingsplan 
 Budget 2018 og regnskab 2017 gennemgås.  

 Regnskab 2017 kommer med et resultat på kr. -88.148,- og 
 budget 2018 på kr. 68.000,-. 

 Regnskabet godkendes af bestyrelsen. 
 
3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 

 Der er taget initiativ til eks. greenfee og frikadeller om onsdagen,  
 medlemsaftener, erhvervsnetværk, spilletøj, gratis golf om lørdagen på Pay  

 & Playbanen m.m. 
 Vi forventer, sammen med Sponsornet, at få bevilget midler fra LAG over 
 2 år til afholdelse,  annoncering, foredragsholdere m.m. vedr. etablering af  

 erhvervsnetværk. Der er planlagt 10 møder om året i Erhvervsnetværket. 
 Der arbejdes med mange idéer og det forventes, at flere ting sættes i gang. 

 
3a: Golfringen 
 Endnu ingen konklusion på greenfeepris til ikke-medlemmer af ringen 

 klubberne imellem. 
 Punktet rettes til: Greenfeepris ml. Golfringens klubber. 

 
3b: Træning 2018.  
 Bestyrelsen ønsker at fastholde træning hver lørdag. 

  
   

4: Generalforsamling. 
 Kaj Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
 Derudover er Paul Erik Andersen (ønsker ikke genvalg) og Peter Ulsøe 

 (ønsker genvalg) på valg. 
 Bestyrelsen drøfter forskellige emner til mulige nye medlemmer af  

 bestyrelsen, som Jesper Knapp vil kontakte.  
      

5:  Banestatus  
 Greenkeeper Richard Domino starter 05.03. og medhjælper Jacob Schön 

starter d. 01.04.2018. 



Arbejdsdag i klubben lørdag d. 24. marts – nærmere følger i nyhedsbrev og 
fra Henrik Jacobsen. 

 Der arbejdes på, hvornår de nye maskiner kommer og leasing er klar. 
 En manuel opsamler til rangen koster ca. kr. 5.000,-. Bestyrelsen vil ikke  
 afholde denne udgift på nuværende tidspunkt. 

 
 

5a: Banelukninger/Blokeringer 
 Thomas Just har ikke snakkes med alle klubber i klubben endnu.   
   

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

hvert møde )  
 Ingen kommentarer.   
   

7: Optimering af drivingrange – status  
 Intet nyt – der mangler maling og mindre ting. 

     
8:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Golfmakkerturnering d. 14. april og Prøv Golf arrangementer d. 22.04., 

23.05 og 17.06.2018. 
Møde med golfmakkerne var positivt og de fortsætter i år. 

 Alle nye medlemmer bliver automatisk medlem i Golfmakkerne. 
 Der skal laves en ny tekst på indmeldelsesblanketten ang. den nye 

persondataforordning. 

    
9: Opfølgning fra sidste møde:  

 Opslagstavle – droppes pt. 
 

 Evaluering af møde med nye frivillige. 
 Der var ca. 10 fremmødte og det var et meget positivt møde.  

Oplæg fra Thomas Just til bestyrelsesmødet i maj ang. rekruttering af nye 

frivillige hjælpere.  
 Vi mangler en frivillig hjælper koordinator. 

 
 

10: Aktiviteter   

  
11:          Eventuelt 
 Interesse for førstehjælpskursus? 

 Det er muligt at lave en aftale med Tradium.  
  

     
12: Næste møde 
  Afventer generalforsamling d. 20.03.18.  

  Thomas Just 
Formand 

 


