
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelse: 

12.10.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

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

Andersen, Hanne Andersen 

Fraværende: Paul Erik Andersen, Kaj Nielsen,  
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

    
1 b: Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
    
2: Økonomi 

 Maskiner/indkøb af maskiner 
 Bestyrelsen gennemgår tilbud og økonomi vedr. indkøb af maskiner og  

 godkender dette.  
  
 Budget/handlingsplan 

 Økonomiudvalget har udarbejdet et budget og en handlingsplan for 2018 og 
 Indtil 2020. Det skal gennemgås eks., hvad har været godt og hvilke tiltag i 

 klubben, der ikke har haft den ønskede effekt. 
 Greenfee i vinterperioden på kr. 100,-.  
  

 Status kommune/banker 
 Det er aftalt, at der laves et lånedokument med Randers Kommune og 

 klubben er afdragsfri i 3 år. Derefter aftales afdragsordning med samme % 
 sats  som bankerne. Bankerne har godkendt aftalen. 
 Bankerne har ligeledes godkendt likviditetsoverskridelser ultimo 2017 og  

 primo 2018 pga. maskininvesteringerne. 
 

 Træner 2018 
 Thomas Just forhandler videre. 
 

 Donationer for at opnå momsfritagelse 
 Revisor Kurt Hundeøll og Niels Buhl mener ikke, det vil være en fordel at  

 blive momsfritaget, da visse køb derved skal ændres med 
 tilbagevirkende  kraft. 

          
3:  Banestatus  

 Vinterbane 

  Der har været stoppet med kørsel med buggy, scootere og traktor på 
driving range pga. meget våde baner, men de kører nu igen, dog med 

meget stor forsigtighed. 
Boldmaskinen skal sættes ind, inden det bliver frostvejr og 
vandingsanlægget lukkes ned. 

 Bunkers renoveres indenfor de næste uger. 
 Der kommer en selvkørende klipper på prøve i oktober måned. 

  I vinterperioden: I tilfælde af frost spilles til hul på forgreen med 
vinterkopper. 
Alle runder skal startes på hul 10. 



 Der laves guidelines til medlemmerne for, hvornår man kan spille til greens 
m.v. 

 Afhængig af vejret besluttes datoen, når det anses for nødvendigt. 
 Teesteder flyttes til en fast placering forrest eller bagerst eller byttes rundt. 
  

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

hvert møde )  
 Intet nyt 
 

4a: Juniorudvalg 
  Udvalget skal have en kontaktperson i bestyrelsen og vil fortsætte i 2018. 

 Træning af junior forventes at lægge i træner regi i 2018. 
  
5: Status på sponsorer – Thomas/Hanne 

 Opstart Sponsornet - LAG søges? 
Sponsornet skal udføre opgaven. 

 Forslag om ”jobopslag” om hjælp til sponsorarbejdet. 
 Der skal væsentlig større fokus på sponsorer, hvad vi kan tilbyde og hvad vi 

kan tjene, da sponsorat incl. kontingent ikke giver klubben nok i indtægt. 

   
6: Golfspilleren i Centrum  

Rapporter er ikke klar før om få dage. 
 Møde i november med de medlemmer, som har tilbudt sig som frivillig 

hjælp. 

Alle udvalg skal informeres om, at de skal lave oplæg til mødet. 
Fastsættelse af dato. 

  Mødet afholdes onsdag 22.11. kl. 18.30. Thomas Just og Hanne Andersen 
laver indbydelse og oplæg til udvalgene. 

     
7: Optimering af drivingrange – status (Thomas Just). 
 Intet nyt 

   
8:  Rekruttering og fastholdelse – status (Peter Ulsøe & Karsten Andersen) 

  Hvad kan Golfmakkersystemet udbygges med – eks. til næste år? 
Tages med til turneringer og placeres i bold med Golfmakkeren. 

 Punktet overvejes til næste møde. 

  
9: Opfølgning fra sidste møde: 

Infomail og tilfredshedsundersøgelse til greenfeespillere efter runden via 
Golfbox – godkendes af bestyrelsen pr. 01.04.2018.  
Der skal lægges en strategi for indkomne besvarelser og medlemmernes 

mening. 
  

 Opslagstavle med anmodning om hjælp til forskellige opgaver. AFVENTER 
 
Kompressor – der er lavet strøm og der mgl. få ting, som forventes  

færdiggjort i uge 42. 
 

Der er blevet ryddet op og sorteret i låneudstyr.  
Der skal laves inddeling af rum m.m. 
 

  
 

10: Aktiviteter  
 Løvfaldsturnering 29.10.2017.  

 

11:          Eventuelt 



 Blokering af morgentider og åbning af klubhus både i weekender og 
 hverdage, når greenkeeperne holder ferie. 

Der er udarbejdet et forslag til en åbningsplan, som bestyrelsen godkender. 
Det er nødvendigt at indkøbe nye driving range bolde til næste sæson. 
Planlægning af turneringer o.lign., må gerne ligge klar meget tidligt 

(januar/februar) i sæsonen.     
 

12: Næste møde 
  15.11.2017 
 11.01.2018 

  Thomas Just 
Formand 

 


