
 

Randers Fjord Golfklub. 
Indkaldelse til møde i bestyrelsen: 

26.03.2018 kl. 17.30 i klubhuset 

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

Andersen, Helle Videriksen, Allan Dankvardt, Hanne Andersen 

 
 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 
   

1 b: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

    

2: Økonomi    
 Budget/handlingsplan 

  
 Vi ligger lidt under budget 2018 pt., særligt pga. mgl. sponsorindtægter. 
 Kontingenter er stort set som budgetteret. 

 Der bliver oplyst om aftaler med Leasing Fyn. 
  

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Der var ca. 40 tilmeldte til 1. netværksmøde d. 23.03.18 og 
  16 har tilmeldt sig netværket nu, men det forventes, at der kommer flere. 

 Der mangler endelig bekræftelse fra LAG vedr. de søgte midler, men der er 
 givet forhåndstilsagn.  

 Det har været udfordrende at få fornyet sponsorater og svært at få forhøjet 
 sponsoraternes pris. Der mangler hulsponsorer.  
 Parkeringspladssponsoraterne passer med det reelle antal. 

  
3a: Greenfeepris ml. Golfringens medlemmer  

 Intet nyt 
 
3b: Træning 2018.  

 Træning til eliten gennemføres med sponsor indtil sommerferien. 
   

4: Generalforsamling   - opfølgning 
       - fordeling af udvalg 
(baneudvalg, begynderudvalg, hjemmesideudvalg, juniorudvalg, 

serviceudvalg, seniorudvalg, sponsorudvalg, sportsudvalg, 
økonomiudvalg)  

Nyt: Forslag om Regel/handicapudvalg som forberedelse til 2019. 
 Stille og rolig generalforsamling uden mange spørgsmål. 
 Regel/handicapudvalg – Jesper Knapp 

 Baneudvalg – Henrik Jacobsen 
 Begynderudvalg – Peter Ulsøe 

 Hjemmesideudvalg – Thomas Just 
 Juniorudvalg – Jesper Knapp 

 Serviceudvalg – Sekretær Hanne Andersen 
 Seniorudvalg – Peter Ulsøe 



 Sponsorudvalg – Allan Dankvardt 
 Sportsudvalg – Jesper Knapp 

 Økonomiudvalg – Thomas Just & Karsten Andersen   
       
5:  Banestatus  

 Forberedelserne til at gøre banen klar er i gang. 
Der var 47 frivillige i arbejde lørdag d. 23.03.18 med at gøre banen klar til 

den nye sæson. Der mangler stadig sand i flere bunkers. Det er ikke muligt 
at flytte markeringerne på teesteder nu pga. frost i jorden.  
Bænken på hul 9 fjernes, da den er halvrådden og en af bænkene fra hul 13 

flyttes til hul 9. 
 Skraldespandende rengøres. 

 Der trænger til udskiftning af flag på flere huller. Der skiftes hulkopper og 
der skal derfor skiftes labels i disse. 

 Drivingrangen vil også blive gjort klar til ny sæson. Boldmaskinen kommer, 

så snart der ikke længere er nattefrost. 
 

5a: Banelukninger/Blokeringer 
 Møde med flere klub-i-klubber om brugen af blokeringer, men Thomas Just 

mangler at tale med Seniorudvalget. 

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

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

 Statistikker er gennemgået. 

   
7: Optimering af drivingrange – status (Henrik Jacobsen).  

 Der er sat spejle op og der bliver ikke malet mere. Der bliver sat forskalling 
m.m. op i april måned.  

       
8:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Golfmakkerturnering afholdes d. 14. april, hvor alle må tage en ven med. 

 Forberedelserne til Prøv Golf d. 22.04.18 går i gang. 
Prøvemedlemmerne får mulighed for at låne udstyr hos Sand Golf, som eftf. 

kan købes.  
    
9: Opfølgning fra sidste møde:  

 Der er nedsat et baneserviceteam, som hver weekend (i en prøveperiode 
fra d. 7. april – ca. 15. maj 2018) kan servicere greenfeespillere, lave 

baneservice m.m.. 
De nye buggyer kommer 5. april 2018. 

  

10: Aktiviteter  
 Til orientering 
   

11:          Eventuelt 
 

12: Næste møde 
 Onsdag 25. april 2018 kl. 17.30 i Korshøjhallen 
 Onsdag 6. juni 2018 kl. 17.30 

  

  Thomas Just 
Formand 

 

 


