
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

08.08.2019 kl. 17.30 
 

 

 

Dagsorden: 
 

 
1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
  Godkendt 

1 b: Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt 

2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
 Økonomien er stram i øjeblikket, lige nu et lille plus. Udsigterne nu ser ud til at overskuddet 
 bliver mindre end forventet. 

   
3: Status. 

1. Banen: 

2. Sponsor  
3. Rekruttering og fastholdelse   

4. Uge 33 
   Ad 1. Der er godt gang på banen, den står meget flot lige nu, rough er blevet klippet og 

der synes at være stor tilfredshed med banen. Der er store forventninger til uge 33. Banen 
bliver genratet af DGU mandag d. 19.08.2019. 

  Et medlem har tilbudt at sponsere hoveddelen af nye broer ved hul 2 og 18. 

Banepersonalet får udarbejdet et overslag på udgiften. 
 
  Ad 2. Sponsorindtægter ser ud til at gå til budget. Sponsormatchen forløb ganske godt, 

dog var der desværre for få deltagere.  

 

Ad 3. Vi har haft 31 prøvemedlemmer igennem, hvoraf 26 fortsætter medlemskab.  

Der laves et nyt tiltag med nedsat kontingent på prøvemedlemskab for resten af året på 
kr. 1.000,00 ved indmeldelse fra nu af.  

 
   Ad 4. På nuværende tidspunkt er der booket ca. 500 greenfee spillere, heraf ca 150 den     

første søndag. Hole in one præmien ankommer i morgen fredag d. 09.08.2019. Markedsvogn 
fra Jutlander Bank til hul 9/10 ankommer også i morgen. Grundlæggende er der godt styr på 
ugen, med masser af frivillige til at hjælpe. 

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

Medlem, Greenfee-gæster og Golfringen. (Statistik udsendes inden 
hvert møde)  
Der er for øjeblikket en negativ udvikling i vores medlemskaber. Vi skal snarest muligt have 
lavet en handlingsplan for, hvad vi gør af nye tiltag for at få flere medlemmer i klubben. 

 Forslag fra Henrik: Kunne vi give de forskellige klubber i klubben ”carte blance” på at tage 
familiemedlemmer herud og se, hvad det kan bringe. Vi skal måske være tidligere ude med 
at arrangere Åbent hus og det må godt være før Golfens dag. Mulighed for at tage et 
golfkørekort henover påsken.  

  
 Dialog omkring udviklingen i antallet af medlemmer. 
 Udviklingen er ikke positiv.  

           
5: Opfølgning fra sidste møde:  

 Skimmelsvamp i bagrum 



 Allan D. Nielsen har taget kontakt til entreprenør, men ikke fået svar retur. Tegningerne 
synes at være forkerte. Allan forsøger at ringe snarest. 

  

 Status på alarm – låsesystem 
 Intet nyt. 

   
 Sikring af lokaler på drivingrange 
 Intet nyt – der kommer snarest til at ske noget, men andre områder prioriteres først.  

  
6:            Eventuelt 

Peter Ulsøe: Stige til vinduespudsere. Henrik undersøger med indkøb af en stige. 
Ventilator ønskes opsat i depotrum bag køkkenet. 
Ledninger til projektor – kan der gøres noget ved det? Eventuelt fastgøres til loftet. 

   

  

7: Næste møde 
 18. september 2019 17.30 
 21. oktober 2019 17.30 

 

  Thomas Just 
Formand 


