
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelse: 

23.05.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Kaj Nielsen, Paul Erik Andersen, Karsten Andersen, Peter 

Ulsøe, Henrik Jacobsen, Hanne Andersen. 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Rettelse i punkt 8 fra sidste møde – Karsten Andersen slettes. 
Ellers godkendt. 

   
1 b: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
   
2: Økonomi 

 Der mangler likviditet indtil kontingentopkrævning pr. 01.07.17 og  
 der mangler sponsorindtægter. Ellers ser det lidt positivt ud i forhold til 

 budget. 
    

3:  Banestatus  
 Tromle er ikke leveret endnu. 

Der er ansat en medhjælper til erstatning for Richard Domino, som har 

barselsorlov. 
 Vigtigt at informere om arbejde på banen, reparationer og lignende på 

hjemmeside, facebook og via opslag i klubhuset. 
    
4: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 

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

Enkelte tilføjelser og rettelser til aktivitetsplanen. 
 
5: Status på sponsorer  

Der er sendt brev ud til alle sponsorer og de kontaktes efterfølgende pr. tlf. 
og personligt vedrørende fortsat sponsorat. 

  
6: Aktivering passive medlemmer – status 

Passive medlemmer er blevet kontaktet, om de er interesseret i at blive 

aktive i klubben. Der laves en passivturnering søndag d. 18. juni.  
Der er desværre flere passive som har udmeldt sig. 

 
6a: Samarbejde med ÆldreSagen – status  

Intet nyt.  

 
7: Krolf – status 

 Der vil blive lavet en åbningsmatch og det skal publiceres, at banen er åben 
og at vi vil gerne have både medlemmer og gæster. 
   

8: Optimering af drivingrange – status  
 Bagrummene er færdige, næsten alle medlemmer med bagrum har flyttet til 

de nye rum og låneudstyr er flyttet til nyt rum.  
Boldopsamling - der er udarbejdet en vagtplan for hvem der samler bolde. 

 



9:  Rekruttering og fastholdelse – status  
Der er flere, som har været ude at spille med deres Golfmakker og kommer 

på banen og spiller med andre medlemmer også. 
Golfmakkere laver ikke fadderrunder og må ikke gå på 18 huls banen med 
medlemmer uden banetilladelse.  

 
10:          Salgsautomat  

                Golfbox betalingsautomaten overtages pr. 01.07.17 og salgsautomatens 
leasingkontrakt udløber pr. 31.12.2017. 
 I første omgang beholdes nuværende automat og i løbet af vintersæsonen      

 undersøges andre muligheder for salgsautomat. 
 

11: Opfølgning fra sidste møde: 
Offentligt referat 

 Udsendes til alle medlemmer via en mail med et link.  
  

12: Aktiviteter  

Frivillig turnering afholdes lørdag 30.09.2017.  
Sponsorturnerings dato skal fastsættes snarest muligt.  

 

13:          Eventuelt. 
               Baneservice – der er meget få frivillige. 

 Problem med manglende tømning af skraldespande.  
Bestyrelsen godkender, at Pro Kenneth Sand købes til trænertimer af  
juniorer. 
  

14: Næste møde 

 28.06.2017 
10.08.2017 

  

  Thomas Just 
Formand 


