
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

06.06.2018 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Karsten Andersen, Peter Ulsøe, Helle Videriksen, Allan 

Dankvardt, Niels Buhl, Hanne Andersen 

Fraværende: Henrik Jacobsen 

 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt 
    

1 b: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

     
2: Økonomi    
 Budget/handlingsplan 

 Det forventes, at der sker en lille fremgang i  
 medlemsantallet på baggrund af antallet af prøvemedlemmer. 

 Der er fremgang på greenfee og arrangementsindtægter. 
 Forhandling med forsikringsmægler med henblik på besparelse. 
 

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Der er 20 medlemmer af Erhvervsnetværket pt.  

 Der er medlemmer af Erhvervsnetværket, som vælger at stoppe trods 
 indmeldelse og nye kommer til. 
 Til næste møde er der inviteret medlemmer af andre netværk med og der er  

 arrangeret golf efter mødet. 
  

4: Banestatus  
 Pga. det varme og tørre vejr bliver der vandet rigtig meget på banen. Det 

presser vandingsanlægget, hvor der skal skiftes sprinkler hoveder og der 

forventes en budgetoverskridelse på vandforbrug. Det prioriteres, at vande 
greens, teesteder i anden række. 

 Den førerløse maskine kører fint, men der er en del stop, da satellit 
signalerne herude ikke er så gode. Det forsøges at indstille den bedre. 

  Der er klippet stier i roughen til maskinens kørsel fra hul til hul. 

 Indkøb af den sidste maskine afventer til den helt rigtige findes.  
      

5:  Frivillige i klubben 
 Der er sendt et oplæg ud vedr. frivillige tiltag og eks. en frivillig koordinator. 
 Det foreslås at tage et møde med en mulig kandidat til koordinator.  

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

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

  

       
7: Optimering af drivingrange – status  

 Internet virker. Spejle er sat op og der er karme på. 
 Der mangler kopper til tees ved udslagshuset. 



Der er fundet en del bolde i roughen til venstre for drivingrangen og det 
forventes, at der kan findes flere og også mellem drivingrangen og 

indspilsbanerne. 
       
8:  Rekruttering og fastholdelse – status 

 Der er 39 prøvemedlemmer indtil nu og de har alle fået en kontaktperson, 
som har henvendt sig til prøvemedlemmet.  

Når medlemmerne har fået banetilladelse, får de en henvendelse fra 
Golfmakkersystemet. 

 Der er Prøv Golf igen d. 17. juni. 

  
9: Nyt punkt – Brainstorm  

 Forslag om at sende ansøgninger til fonde o.lign. om tilskud til de behov 
klubben har for nyinvesteringer, markedsføring m.m.  

 Vigtigt at koordinere indsatser i klubben og at idéer kommer frem. 

  
10: Regler 2019 

 Brian Oswald er bestilt til gennemgang af de nye regler. 
 Tilmelding i Golfbox efter d. 01.08.18, hvor pris m.m. vil fremgå.  
     

11: Opfølgning fra sidste møde: 
Hjertestarter 

 Skabet er sat op, men selve den fysiske flytning er ikke sket.  
Lys/spot på huset på udslagsbanen? 

 Er sat til idé-banken 
   

 

12: Aktiviteter 

 Det er vigtigt, at alle datoer/arrangementer i klubhuset går igennem 
sekretariatet/Hanne eller Jesper Knapp. 

Enkelte punkter tilrettes. 
  

13:          Eventuelt 

 Det er vigtigt, at blokeringerne i Golfbox passer til antal deltagere. 
 Baneserviceudvalget mangler frivillige til vagterne efter juni. 

Tag en ven med konceptet behøver en opfriskning, eks. i et nyhedsbrev. 
  GPDR – den nye databeskyttelsesforordning – vi er ikke kommet særlig 

langt, men arbejder på sagen. 

     
14: Næste møde 

 Mandag 25. juni 2018 
 Onsdag 15. august 2018 

  
  

  Thomas Just 
Formand 


