
 

Randers Fjord Golfklub. 
Indkaldelse til møde i bestyrelsen: 

17.06.2019 kl. 17.30 

 
 

Dagsorden: 
 

 
1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt 
    

1 b: Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt 

   
2: Økonomi    
 Budget/handlingsplan 

 Forventede indtægter og udgifter gennemgås og drøftes på 
 bestyrelsesmødet. 

  
3: Status. 

• Banen: 
Klipning af rough 
Fairwaybunkeren på hul 17 

   Klokke op på hul 16  
Klipning af rough er startet i dag og det forventes færdig om ca. 1 uge. 

Der bliver prikket og dresset greens onsdag d. 19.06. 
  Klokken bliver igen sat op på hul 17 tirsdag d. 18.06. 
  Det er ikke muligt at sætte endnu en klokke op på hul 16 og en stige vil 

 skulle være alt for høj til, at det er muligt. 
   Banen er meget flot og står rigtig godt i øjeblikket. 

 Der mangler at blive klippet omkring næste tee og afstands skilte på 
 banen. 

   

 
• Sponsor 

Indbydelse til sponsormatch er sendt ud og der er kun 3 tilmeldinger pt.. 
Udvalget holder møde snarest og vurderer, hvad der kan gøres. 

  Der kommer desværre ikke nye medlemmer til Erhvervsnetværket. 

  
• Rekruttering og fastholdelse 

  Der er kommet 25 nye prøvemedlemmer. Der er blevet spillet 
  2 kaninrunder. 2 medlemmer har indtil nu været igennem fadderrunder. 
  Der arbejdes på at lave regel- og etikette aften og flere kaninrunder. 

   Mht. uge 33 arrangementer arbejdes der på at åbne for gratis spil på Pay 
   & Playbanen. 

   Forslag om at tage en ven med på 9 huller på 18 huls banen. 
   Begynderhold i august eller hvordan kan vi få flere 
   prøvemedlemmer? 

      
 

• Uge 33 
   Sponsorudvalget er kommet frem til et forslag omkring aktiviteterne i 



   Randers Festuge/uge 33. Annoncering er iværksat. 
   Der arbejdes videre med idéer, planer og aftaler. 

   Der holdes et medlemsmøde mandag 24. juni, hvor vi informerer  
   medlemmer om ugen og hvad vi har brug for af frivillige hjælpere.  

  

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

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

           

5: Opfølgning fra sidste møde:  
  Status på alarm - låsesystem 

 Intet nyt. 
  
 Sikring af lokaler på drivingrange 

 Forsinket pga. tidspres. 
  

  
6:            Eventuelt    
 Der mangler snart bolde på drivingrangen, men der er nogen på lager. 

  
7: Næste møde 

  08. august 2019  
 18. september 2019  
 

  Thomas Just 
Formand 


