
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

25.04.2018 kl. 17.30 i Korshøjhallen 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Allan D. Nielsen, Helle Videriksen, Karsten Andersen, 

Peter Ulsøe, Henrik Jacobsen, Hanne Andersen 

 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 

   
1 b: Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

    
2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
 Klubben følger det budgetterede, men er stadig lidt  
 bagefter på sponsor og greenfee. Greenfee formodes at være  

 begrundet i det dårlige vejr indtil nu. 
 Kontingentindtægten følger det budgetterede. 

 På banen følges også det budgetterede og de fleste nye maskiner er 
 kommet. 
 Randers Byråd har godkendt LAG ansøgning om midler til opstart af 

 Erhvervsnetværk. Der mangler nu endelig godkendelse af Erhvervs- 
 styrelsen. 

 
3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk– Thomas/Niels 
 Der er 21 tilmeldte til Erhvervsnetværk og der er flere interesserede. 

  
4: Fadølsanlæg 

 Der har været forhandlinger og lavet beregninger på muligheden for at få et  
 fadølsanlæg. Der fremkommer flere spørgsmål, som skal undersøges 
 nærmere, inden bestyrelsen tager stilling.  

      
5:  Banestatus  

 Der mangler at blive leveret 1 maskine, hvor handelen endnu ikke er blevet 
endeligt aftalt. 

 Det forsøges at klippe endnu en stribe af semirough i år. 

 Det forventes, at bunkerrenovering er færdig i næste uge. 
    

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

Intet at bemærke 
      

7: Optimering af drivingrange – status (Henrik Jacobsen).  
 Eliteafd. har færdiggjort loft, malet døre og loft, spejle er sat op, der 

mangler kun ganske lidt finish. Internetforbindelsen er meget tæt på at 
være på plads. 



 Det er ikke muligt at fjerne fliser og i stedet så græs på dele af 
drivingrangen af ressourcemæssige hensyn.  

 
 Det undersøges, om der må sættes lys/spot på huset på udslagsbanen. 

 

       
8:  Rekruttering og fastholdelse – status 

 Golfens Dag søndag d. 22. april gav 47 gæster i klubben og der er kommet 
26 nye medlemmer i klubben pt., heraf 21 prøvemedlemmer. 
Det var en god dag med stor tilfredshed blandt deltagerne.  

Træning starter op fredag d. 27.04.18. 
Begynderudvalget mødes med prøvemedlemmerne om torsdagen og 

tilbyder, at de kan følges ad til en runde på Pay & Playbanen. 
Der er Prøv Golf arrangementer igen 13. maj og 17. juni. 

 Når prøvemedlemmerne får banetilladelse, får de tilbudt at blive en del af 

Golfmakkersystemet. 
  Golfmakkerdag/turnering lørdag d. 14. april var en succes for både nye og 

nyere medlemmer og golfmakkerne med 34 deltagere. Det forventes, at der 
laves 2 lignende arrangementer senere på året (1 før og 1 efter 
sommerferien)  

     
9: Opfølgning fra sidste møde:  

 Klubbens visioner trænger til en revidering og det besluttes, at der skal 
arbejdes på revision af visionerne efter sommerferien.  

  Forslag om frivillig hjælper koordinator. Fungerer rigtig godt i en anden 

klub. Det vil kræve tid og overblik i en opstartsfase.  
Nye aktiviteter for frivillige – en form for frivillig klub i klubben.  

Vigtigt at opgaverne beskrives bedre og gøres mere tydelige, hvad drejer 
opgaven sig om, hvad tidsforbruget er osv. 
 

10: Aktiviteter 
Rettelse 14.06. – Torsdagsklubbens venskabsmatch er flyttet til Norddjurs.

  
11:          Eventuelt 
  Nyt punkt på dagsorden: Regler 2019 

 De nye buggyer er under færdiggørelse og det undersøges, hvornår de er 
færdige. 

          
12: Næste møde 
 Onsdag 6. juni 2018 

Mandag 25. juni 2018 
  

  

  Thomas Just 
Formand 

 

 


