
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

15.08.2018 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 

 Der er sket ændringer i budgettet. Kontingentindtægter er steget. Der  
 mangler indtægter på greenfee og buggyer.  

 Der vil være en øget udgift på forsikringer pga. forsikring af nye 
 maskiner og selvrisiko ifb. tyverier af batterier til buggyer. 

 Baneomkostninger er øget væsentligt pga. øgede udgifter til vandingsanlæg 
 og vand på banen pga. den tørre sommer. 
  

2a: Forslag om on-line betaling ifm. turneringer. Det er for dyrt m. Golfbox.  
 Der arbejdes videre med en anden løsning. 

 
2b: Sikring af buggier.   
 Det er en nødvendig udgift at få buggyerne sikret og skal 

 være en løsning, som forsikringsselskaberne kan godkende.  
     

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Nyt skilt på teestederne til salg blandt sponsorerne.  
 Salg af klubtrøjer m. sponsorlogoer afventer flere sponsorer. 

   
4: Banestatus 

 Det har været nødvendigt at vande meget. Der er pt. stor usikkerhed 
omkring, hvordan græsset har det, når det begynder at vokse igen. Det skal 
sandsynligvis eftersås. 

Batterier til buggyerne er kommet, men reparation af de overklippede 
ledninger, skal udføres af fagmand. 

Der gives besked, når buggyerne er klar, men de skal blive stående hvor de 
er, indtil sikringen er blevet lavet, da der ingen forsikring er på dem ellers. 

      

5:  Frivillige i klubben  
 Lørdag d. 13.10. arrangeres frivillig turnering. 

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

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

hvert møde)  
Der er pt. kommet 118 nye medlemmer/heraf 69 prøvemedlemmer, hvilket 

er tilfredsstillende. 
 
     



7: Optimering af drivingrange – status   
       

8:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Advarsel i Golfbox vedr. Torsdagsklubben. 
 Der er mange prøvemedlemmer, som går til fadderrunder pt. og mange 

konverterer deres prøvemedlemskab til fuldtidsmedlemskab. 
     

9: Brainstorm  
 Nye medlemmer – forslag til rekruttering af nye medlemmer.  

  

10: Regler 2019 (Jesper/Karsten) 
 Der er inviteret til regelaften med Brian Oswald d. 24. september 2018.  

 Forslag om at lave regelaften primo 2019 KUN for nye medlemmer. 
       
11: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER - afventer 
 

12: Aktiviteter 
    
13:          Eventuelt 

 Nyt fadølsanlæg: Der mangler en bar til at sætte det på.  
 DGU’s kampagne vedr. langsomt spil på banen er ikke et problem hos RFGK 

og der sættes ikke tiltag i gang i den forbindelse. 
      
14: Næste møde 

  Onsdag 10. oktober 2018 
Onsdag 21. november 2018 

 

  Thomas Just 
Formand 


