
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

06.09.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Niels Buhl, Jesper Knapp, Karsten Andersen, Kaj Nielsen, Peter Ulsøe, 

Henrik Jacobsen, Hanne Andersen 

Fraværende: Paul Erik Andersen 

 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

   
1 b: Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
   

2: Økonomi 

 Møde hos Randers Kommune d. 04.09.17 hvor de politiske krav blev 
 fremlagt, herunder at budget skal godkendes og Randers Kommune skal 

 informeres om væsentlige ændringer.  Afdragsfrit i 3 år, gældende i 2018,  
 2019 og 2020, herefter procentvis afdragelse ifh. bankernes beløb. 
 Der skal laves ny plan for indkøb af maskiner. 

 Budgetterne følges meget nøje, der mangler dog stadig sponsorindtægter. 
         

3:  Banestatus  
  Færdig med klipning af rough. 
 Der bliver brugt mange arbejdstimer på nødreparation af maskiner. En 

semirough klipper er i meget dårlig stand. 
 Fairways vokser meget pt. og der bruges ekstra tid på klipning.  

 Klubben låner en førerløs fairway klipper i en uge til test af mulighederne. 
 Oplæg til banen ved frost/meget sne - der sættes et flag i forgreen, som 

kan spilles til, når der ikke kan spilles til sommer greens.  

 Der sættes kriterier op til medlemmerne for, om der kan spilles til 
sommergreens eller vintergreens. 

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

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

 Ingen kommentarer 

   
5: Status på sponsorer – Thomas/Hanne 

  Der arbejdes videre med planer for netværk og nye sponsorer. 
 Forslag om ”jobopslag” om hjælp til sponsorarbejdet.  
 

6: Golfspilleren i Centrum  
 Der er stigende tilfredshed på mange af punkterne i besvarelserne og 

ambassadørscoren er steget markant. 
      
7: Optimering af drivingrange – status (Thomas Just). 

 Der er blevet stjålet plader til opsætning og der må indkøbes nye, når 
arbejdet igangsættes. 

  



8:  Rekruttering og fastholdelse – status (Peter Ulsøe & Karsten Andersen) 
 Vi har pt. fået 69 nye prøvemedlemmer i alt, der er 17, der er blevet 

fuldtidsmedlemmer indtil nu. 
 Der var kun få tilmeldte til mødet d. 10.08. vedr. Golfmakkersystemet. 
 Hvad kan Golfmakkersystemet udbygges med – eks. til næste år?  

  
9: Opfølgning fra sidste møde: 

Det er undersøgt, hvad infomail og tilfredshedsundersøgelse til 
greenfeespillere efter runden via Golfbox vil koste klubben pr. år. 
  

DGU-Spil med turneringen den 20.08.2017  
20 deltagere og 8 nye medlemmer. 

  
Tilbud om prøvemedlemskab til gæster i Randers Ugen og til Spil med dag  
Der var ca. 40 gæster til gratis golf i Randers Ugen og vi har siden 15.08. 

fået 23 prøvemedlemmer til tilbudsprisen på kr. 295,- for prøvemedlemskab 
indtil 31.10.17. 

  
 Opslagstavle med anmodning om hjælp til forskellige opgaver.  

Afventer 

 
Kompressor: 

Der laves kraft til kompressoren snarest muligt. 
 
Der er udfordringer med oprydning af låneudstyr.  

Det overvejes, hvad vi kan gøre. 
 

10: Aktiviteter  
 Ingen kommentarer 

 

11:          Eventuelt 
 En del til boldopsamling foran på traktoren er gået i stykker. 

   
 

12: Næste møde 

  12.10.2017 
 15.11.2017 

  Thomas Just 
Formand 


