
 

Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelsen: 

05.02.2019 kl. 17.30 i klubhuset 

 
 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   
1 b: Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 
2: Økonomi    

 Budget/handlingsplan 
  
 Årsregnskabet er under udarbejdelse. 

 Oplæg til generalforsamlingen vedr.  momskompensation, hvor også 
 revisoren vil blive involveret. Der kan evt. oprettes en DGI konto, i lighed  

 med da vi byggede klubhus. 
 
2b: Ønskeliste: 

 Betalingsmodul til turneringer fra Golfbox - pr. 01.04.2019 
  Automatisk åbningssystem til fordør. (Ultimo 2019) – afventer mulighed for 

fonde. 
 Betalingsmodul: Vi vælger at anskaffe betalingsmodulet. 

 Automatisk åbningssystem: Afventer et nøjagtigt tilbud (inklusive 
åbningssystem – den pris vi har fået, ligger meget tæt på det, vi betaler nu, 
men det system er gammelt og trænger til fornyelse), da vi gerne vil vide 

helt præcist, hvad det vil koste incl. åbningssystem. 
 
   

3: Status på sponsorer og Erhvervsnetværk 
 Rangebolde: Afventer 

 Sponsorer: Der arbejdes på et samarbejde med ekstern firma,  
 hvor deres sælgere kan hjælpe os med at sælge sponsorater. 
 Der kommer en automat til at styre udlejning af buggyer, som er udviklet i  

 samarbejde med I-Charge. 
 Derudover arbejdes der på at få en kombineret mobiloplader og infoskærm. 

 Kaffemaskinen udskiftes i samarbejde med Kaffebaronen. 
  
4: Banestatus 

 Der er endnu ikke lavet aftale med en ny ung, der måske på sigt kan 
 komme i lære som greenkeeper.  

 Fra mandag d. 11/2 overtager greenkeeperne åbning af klubhuset. 
       

 

5:  Frivillige i klubben  
 Intet nyt  

  
  



6: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 
Medlem, Greenfee-gæster og Golfringen. (Statistik udsendes inden 

hvert møde)  
 Intet nyt  
    

7:  Rekruttering og fastholdelse – status  
 Tilbud på prøvemedlemskabet til 595 kr igen i den nye sæson.  

 Begynderudvalget undersøger muligheden for at starte begynderhold op i 
starten af april for at udnytte trænerkapaciteten. 

      

8: Brainstorm  
 

9: Regler 2019  
          
10: Opfølgning fra sidste møde:  

  KLUBBENS VISIONER – afventer 
        

11:          Eventuelt  
 Fordeling af trænertimerne? Prioriteringen af træningslektionerne er: 

Begyndere, Juniorer, Elite.  

      
14: Næste møde 

 Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 17.30 
  

  Thomas Just 

Formand 


