
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

18.09.2019 kl. 17.30 

 
 

 

 

Dagsorden: 
 

 
1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt 
     
1 b: Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 
    

2: Økonomi 
 Antallet af prøvemedlemmer er ikke på det ønskede niveau og det giver en 
 mindre indtægt i kontingenter. Men det er en generel tendens iflg. DGU. 

 Bestyrelsen drøfter forskellige forslag til måder at få nye medlemmer på. 
 Oplæg med idéer fremlægges på næste møde. 

 Der er små stigninger i indtægter på varesalg, matcher, sponsorindtægter 
 og en besparelse i administration. 
 Samlet ser det desværre ud til at vi kommer ud med et lille underskud. 

    
    

3: Status. 
• Banen 
Det planlægges at fortsætte med nuværende bane i vinterperioden, dog med 

små tilretninger. Dermed starter alle stadig fra hul 1. 

Der er travlt hos greenkeeperne, pga. sol og vand, der får græsset til at gro. 

Greenkeeperelev Morten Quist bliver udlært d. 25.10.19. 

Der mangler stadig enkelte skilte på banen fra leverandøren og sponsorskiltene 

foran klubhuset skal opdateres.  

 

• Sponsor 
Der er flere sponsorindtægter end forventet. 

Der er en god kontakt til eksisterende sponsorer, men der mangler tid og 

overskud til at kontakte nye sponsorer. 

  

• Rekruttering og fastholdelse 
Der arbejdes i begynderudvalget med nye tiltag næste år. 

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

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

hvert møde)  
  

5: Vinterprojekter 
 Der trænger eks. til maling af klubhus indvendig nu og udvendig på et 

senere tidspunkt. 

 Der trænger til udluftning i lagerrum samt i bagrum. 
 Alle forslag sammes af formanden. 

  



6: Træning 2020 
 Der har været stor tilfredshed blandt medlemmerne med trænerne og 

trænersystemet. 
 Der skal være nye forhandlinger om timer og tidspunkter, hvis vi igen skal 

lave en aftale med Randers Golf Klub. 

 
  

7: Evaluering uge 33 
 Overordnet har det været en succes og mange frivillige vil gerne være med 

igen. 

 Der har været evaluering med tovholderne og der er enkelte ting, som skal 
gøres på en anden måde næste år. 

 Bestyrelsen beslutter at gentage konceptet næste år. 
  
8: Frivillig match 

 Afholdes d. 19.10.2019.  
         

9: Opfølgning fra sidste møde:  
  Der installeres nye alarmer og automatisk åbning af fordøren om morgenen 

i oktober måned.  

 Sikring af lokaler på drivingrange - Intet nyt.   
  

10:          Eventuelt 
  Bestyrelsen beslutter, at greenfeeprisen pr. 01.11.2019 i vintersæson 

2019/2020 skal være kr. 150,- uden gældende rabataftaler.  

 Torsdagsklubben har mange deltagere, men det understreges, at man 
gerne må deltage i både Torsdagsklub og andre klub i klubber, så det er et 

frit valg for medlemmerne. 
  
11: Næste møde 

 21. oktober 2019 – ændret til: 
 28. oktober 2019 

 25. november 2019 
 

  Thomas Just 
Formand 


