
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

27.03.2019 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 

 Hovedtrækkene gennemgås på bestyrelsesmøderne. 
 Der er nedsat et nyt økonomiudvalg. 

 
3: Generalforsamling 

 Generalforsamlingen forløb stille og roligt.  
  
4. Fordeling af ansvarsområde/udvalg (kontaktperson til): 

 Baneudvalg: Henrik Jacobsen 
 Begynderudvalg: Peter Ulsøe og Helle Videriksen 

 Hjemmesideudvalget: Jesper Knapp 
 Juniorudvalg: Jesper Knapp  
 Klubhusudvalg: Søren Johnsen 

 Seniorudvalg: Peter Ulsøe 
 Sponsorudvalg: Allan Dankvardt Nielsen & Thomas Just 

 Sportsudvalg: Jesper Knapp 
  Netværk- og erhvervsklub: Thomas Just 
 Økonomiudvalg: Thomas Just, Niels Buhl, Henrik Jacobsen og Søren 

Johnsen  
   

5: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Samarbejde med eksternt firma ang. salg af sponsorater drøftes.  
 Langt hovedparten af nuværende sponsorer har betalt for et nyt år.  

 Det er vigtigt, at vi laver sponsorater med vores leverandører.  
 De nye skilte på banen er ikke helt klar endnu, da der fortsat kommer 

 rettelser, men det forventes, at de er klar til tryk sidst på ugen.  
 Næste hul-skiltene er klar.  
   

6: Banestatus  

 Greenkeeperne er begyndt at slå græs. Vi har søgt efter en greenkeeperelev 

og der er 2 samtaler i næste uge. 
 Arbejdsdag d. 30.03. forventes at samle ca. 25 hjælpere. 
  Vi skal have lukket et dræn i søen på hul 2 indenfor de næste 2 uger. 

    
7:  Frivillige i klubben  



 Thomas Just: Sammen med Frank Dam skal der holdes møde med klub-i- 
 klubberne for at skaffe flere frivillige. 

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

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

hvert møde)  
       

9:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Der er Golfens Dag 28.04. og Prøv Golf d. 12.05.19. 

Det forventes at lave en særlig event d. 12.05., da det er Mors Dag.  

Der er møde med golfmakkerteamet i næste uge. 
 Der bliver et særligt tilbud til nye medlemmer, der starter 4. og 6. april (kr. 

299,- for prøvemedlemskab), derefter kr. 595,- for et prøvemedlemskab. 
        
10: Brainstorm       

     

11: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER – afventer  
 Nyt alarm- og låsesystem afventer opsigelse på aftalen med G4S.  
    

12: Aktiviteter 
 Regelaften 28.03.19 

 Golfens Dag 28.04.19 
 Prøv Golf 12.05.19 
      

13:          Eventuelt 
 Fornyelse/renovering af forhallen – intet nyt. 

 Der har været indbrud i trænerens rum på drivingrangen. Der er blevet 
stjålet 11 sæt til en værdi af ca. kr. 3.000,- pr. stk. 

 Det er anmeldt til politi og forsikringsselskab.  
 Der tages forskellige forholdsregler for at undgå indbrud i fremtiden og der  
 undersøges flere muligheder for sikring. 

 Der bliver opsat nye konverteringstabeller. 
  Buggyer sættes over og er klar til brug fra mandag d. 1. april. 

Buggy-nøglebox er ikke testet færdig. 
 Bestyrelsen drøfter omlægning og fjernelse af punkter på nuværende 

dagsorden. 

    
14: Næste møde 

 06.05.2019 
 12.06.2019 

 

  Thomas Just 
Formand 


