
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

06.03.2019 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 

 Årsregnskab 
 Det endelige regnskab er ikke færdigt. 

 Det forventes, at der bliver et mindre overskud. 
 Mulighed for billigere og bedre telefoni og bredbånd undersøges. 

 Det undersøges ved Randers Kommune, om det er muligt at få fibernet til  
 klubben. 
 Der har ingen efterspørgsel været og der er ingen medlemskaber tegnet på 

 vintermedlemskab. 
   

2a: Ønskeliste: 
 Der er kommet tilbud på både automatisk låsesystem og med både låse- og 
 alarmsystem. Bestyrelsen besluttede at gå videre med et lokalt tilbud, som 

 i forvejen er sponsor. 
 Det undersøges, hvad prisen på et Salto system (låse-brik-system) til  

 klubbens døre vil koste.  
 
3: Generalforsamling 

 Onsdag 20.03.19 kl. 18.30  
  

4: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 

 Mulighed for samarbejde med eksternt firma ang. salg af sponsorater 
 undersøges.  

 Der bliver mulighed for reklame på ny skærm i forhallen, hvor der kan 
 sælges reklamer til sponsorer/samarbejdspartnere og andre. 

 Der er indkøbt 5.000 stk. rangebolde. 
 Erhvervsnetværket er reduceret til 17 medlemmer pt. Det  
 undersøges, hvordan der kan komme flere medlemmer og der bliver lavet  

 videoer, materialer m.m. for at skabe interesse. 
 Tilbud om Erhvervsklub er sendt ud til ca. 15 sponsorer i klubben. 

  
5: Banestatus  

 Greenkeeperne er startet. Der skal ansættes en ny ung 

greenkeeperassistent, med henblik på senere ansættelse som elev. 
 Der laves arbejdsdag i klubben 30.03.19.  



 Der arbejdes på at mest muligt på banen bliver shinet op mht. skilte osv. 
inden sæsonstart. 

  
6:  Frivillige i klubben  
 Der bliver lavet en tekst vedr. det frivillige arbejde i klubben til  

 hjemmesiden og der bliver taget kontakt til klub-i-klubberne for at få flere 
 frivillige.    

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

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

hvert møde)  
      

8:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Golfens dag er d. 28.04.19, Prøv Golf 12.05.19. Med et nyt tiltag vil det 

forsøges at starte op med nye medlemmer allerede fra 01.04.19. Det vil 

foregå med en henvendelse til klubbens medlemmer om at henvise 
interesserede. 

      
9: Brainstorm  
   

10: Træning  
 Der har været holdt møde med Randers Golfklub ang. fordeling af 

træningstimer. 
 Trænere forventes skiftevis at blive Kenneth Sand og Malthe Gjandrup 

Møller. 

         
11: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER – afventer 
      

12: Aktiviteter 
     
13:          Eventuelt 

 Der arbejdes på at renovere og forny forhallen. 
 Der kommer et betalingsmodul i Golfbox, så der fremover skal betales ved 

tilmelding til turneringer og træning.  
  
14: Næste møde 

Afventer efter generalforsamling  
  

  Thomas Just 
Formand 

 


