
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

10.08.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

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

Hanne Andersen 

Fraværende: Henrik Jacobsen, Paul Erik Andersen 

 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

   
1 b: Godkendelse af dagsorden 

Opfølgningspunkter fra sidste referat er enten gennemført, arbejdet sat i 
gang eller udsat. 
   

2: Økonomi 
 Budgettet følges meget nøje og ser positivt ud. Halvårsregnskabet er  

 tæt på færdigt. Der er møde med Randers Kommune 4. september ang.  
 endelige rammer for lån. 
        

3:  Banestatus   
Maskinparken er stadig meget nedslidt, men den kører. Bruger så lidt penge 

som muligt, men desværre en del arbejdstimer. 
Vi propper og eftersår i uge 34. 
Det koster 20.000 kr at få klippet vores rough væk igen, det starter d. 29. 

august. Det er ca.13.000 kr. billigere, end det vi betalte sidste gang. 
Erik G har leveret 3 store beton rør til nye broer, arbejdet bliver ikke 

påbegyndt, før vi har tid og penge. 
Kontoret i greenkeepergården begynder at tage form og vi håber, han kan 
flytte ind i løbet af efteråret. 

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

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

 Reglerne for klubskifte og karenstid er drøftet og bringes videre til de andre 
klubber ved næste møde for godkendelse. 

  

5: Status på sponsorer – Thomas/Hanne 
Alle sponsorer er blevet kontaktet, enkelte har takket nej og andre aftaler 

er forlænget. 
  
6: Golfspilleren i Centrum  

 Golfspilleren i Centrum stoppes fra 2018. 
Det undersøges, om muligheden for at få infomail og 

tilfredshedsundersøgelse til greenfeespillere efter runden via Golfbox. 
    
7: Optimering af drivingrange – status (Thomas Just) 

Der er lavet flag på driving range. Flagene skal flyttes til højre side af 
skiltene og der etableres 2 flag mere på ca. 35 m afstand i hver side. 

  



8:  Rekruttering og fastholdelse – status (Peter Ulsøe & Karsten Andersen) 
 Turnering for nye afholdt den 11.06.2017 

Den 10.08.2017 afholdes opstartsmøde kl. 19 med Golfmakkere samt især 
vores nye medlemmer (indmeldt i 2017), desuden er inviteret 
højhandicappere - indmeldt i 2015 og 2016. 

Der vil på mødet blive gjort reklame for DGU-turneringen den 20.08.2017 
og ikke mindst blive opfordret til at deltage i Golfmakkermatchen den 

01.10.2017, hvor vi også evaluerer året. 
Der forventes efter mødet at blive etableret golfmakkerhold, ligesom vi 
løbende vil indlemme de prøvemedlemmer, som opnår banetilladelse. 

Tilbud om prøvemedlemskab til gæster i Randers Ugen til kr. 295,- og til 
Spil med dag 20.08.17 

 
9: Opfølgning fra sidste møde: 

Se punkt 1 

 

10: Aktiviteter 

 Fejl i plan 2017 er rettet.  
 

11:          Eventuelt. 

Der arbejdes videre med idéen om opslagstavle med anmodning om hjælp 
til forskellige opgaver.  

Der mangler kraft til kompressor og den bliver sat ind snarest muligt. 
Oprydning i rummet med låneudstyr sættes igang snarest muligt. Vi 
forsøger at finde en tovholder for dette. 

 

 
12: Næste møde 

 07.09.2017 – aflyst 
Ny dato 06.09.2017 

 12.10.2017 

  

  Thomas Just 
Formand 


