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Referat	–	BM	#	2	02-6-2022	

	
Dagsorden 

 
1) Godkendelse af referat: møde # 1 fra 26. april 2022. 

 
2) Godkendelse af dagsorden. 

 
3) Orientering siden sidst. 

 
4) Udvalgsstruktur. 

 
5) Økonomi. 

 
6) Temaer / Fokusområder / projekter I 2022 

 
7) Eventuelt 

 
 Deltagere: 

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, 
Patrick Czyz Bendsen, Carsten Skakkebæk, Louise Schmidt og Ulla Køpfli. 
 
Afbud: 

 
Desuden deltog: Jan Lauridsen (manager) og Anette Buun Syvertsen (sekretariatsleder). 

 
 
• Ad pkt. 1: Godkendelse af referat 

Referat er underskrevet. 
 
• Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt 
 

• Ad pkt. 3: Orientering 
o Formanden: DGU og mulighed for etablering af el lade standere. FU vil undersøge hvilke forhold vi i 

klubben skal tage højde for i forhold til vores lejekontrakt med Aarhus Kommune. 
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o Manager/Sekretariatet:  
 

§ Kontoret havde netop fået følelsen af at være med, da der igen kom ekstraordinære 
udfordringer i forhold til bemandingen i cafeen/restauranter. En ekstraordinær 
sygemelding fra Karen har sat meget under pres igen.  

§ Golfmore systemerne kører nu meget bedre, men endnu ikke problemfrit. Udlejning 
af buggy og golfsæt er i gang, men der er stadig udfordringer i forhold til range 
systemet. Greenfee betales nu ved reservation af tiden.  

§ Sammenlægning af tider er i gang i weekenden, og er taget positivt imod fra de 
fleste. Der skal sættes en tydelig advarsel i GolfBox herom. 

§ Jan tager fat i Elin, med henblik på at spillerne med ubekræftede tider kontaktes. 
 

o JL er startet med øget sponsorarbejde og de første møder er afholdt. 
o Fond-søgning – Der er søgt kr. 80.000 til en frivillighedsdag. Planlægningen med facilitator er 

i gang og hensigten er større inddragelse af de frivillige i deres rammesætning for arbejdet. 
o Ny projektor i opsat i Mollerupsalen. Teknikken driller stadig, men der arbejdes på en stabil 

løsning, da dette er vigtigt i forhold til de konferencer, som afholdes. 
o Vi søger stadig en kok til køkkenet, pt. fungerer det godt med Niels, men det har ikke været 

muligt at forhandle en aftale på plads, som passer til klubbens budget. Restauranten har 
meget aktivitet og det går i en positiv retning. 

o Banestatus. Hvis der er særlige forhold, der giver anledning til en midlertidig lokalregel, vil 
Ulrik i samarbejde med Regel og Handicap udvalget sætte dette i værk. Hvis det er i forhold 
til turneringer ex. Danmarksturneringen, er det turneringsleders ansvar.  
Der skal tydeligt annonceres hermed på hjemmeside, opslagstavle i klubhus mm.  
 

• Ad pkt. 4: Udvalgsstrukturen: 
 

o Er udvalgsmedlemmerne fundet for det kommende år? 
§ Den 3. juni fremsender udvalgene kandidater til godkendelse ved bestyrelsen.  

 
 
• Ad pkt. 5: Økonomi 

 
o Opdatering af økonomien den nyeste måned  

§ På indtægtssiden er vi godt med og er bedre end budget – Realiseret ÅTD tkr. 
4.618. mod budget tkr. 4.558. 
Indtægter på Driving Range, greenfee og træning, er ikke helt med grundet de 
mange udfordringer med de nye systemer/automater, samt banens stand i april 
måned, hvor greenfee har været nedsat.  

§ På udgiftssiden er pt. over budget, grundet flere større investeringer og 
projekter. 

§ Driften af banen ligger helt på budget. 
§ Cafedriften er pt. foran det budgetterede, men der mangler lidt på selskaber. 

Dette forventes at indhente i maj måned, hvor der har være stor aktivitet. 
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o Opdatering på udmeldelser – 1. halvår giver en netto tilgang på 79 nye medlemmer.  
o Opfølgning på betaling af medlemskaber – restancer og ændret status 

§ Kategorien ”Studerende” er opdateret.  
§ Under kategorien ”Long distance” skal der rettes til. DGU har gjort opmærksom 

på medlemmer der har hjemmeklub i udlandet, hvilket har betydning for deres 
retmæssige regulering af handicap. Disse medlemmer skal kontaktes. 

§ Restancer skal undgås. Der foreligger en klar aftale med Ecor om 
rykkerprocedure. 

§ I forhold til ændringer i medlemskategori er det påpeget fra bestyrelsen at 
vedtægterne altid overholdes 

 
• Ad pkt. 6: Temadrøftelser / fokusområder / projekter. 

 
• Banen v. Erwin (1 bilag) 

o Lejekontrakt med Aarhus Kommune 
https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/fab33238-cbfa-4d0c-8492-
fab68655ce9a/?redirectDirectlyToPdf=false 
Vi skal snarest have svar fra kommunen. En lejekontrakt er altafgørende 
med hensyn til kommunens høringssvar i forhold til forslag om motorvej 
gennem banen.  
Det menes at der foreligger en lejekontrakt fra 2013, men bestyrelsen 
kender kun eksistensen af den fra 2010.  I tinglysningen foreligger en 
lejekontrakt på Peters gård som udløber i 2024. Alt skal findes frem, før vi 
kan komme videre med planer for områderne. 
I forhold til den generelle økonomiske situation fra omverdenen, er det 
besluttet foreløbig at afvente den baneomlægningen, som blev 
præsenteret på medlemsmødet i februar. Banen skal dog stadig udvikles, 
men i et mindre omfang.  ByCaspar bliver informeret herom.  
Det bevilligede lån udbetales ikke, men sættes ligeledes i bero. 

• Rekruttering og fastholdelse 
o Klubben råder over programmet BI (Business Intelligens) til optimering af 

banens tilgængelighed. Efter en kort gennemgang, er der stor enighed om 
at dette værktøj skal benyttes mere.  

o Fastholde og få flere unge til klubben v. Ulla 
AUS har givet flere henvendelser fra unge spillere, der mangler et 
fællesskab med turnering og socialt samvær.  
De unge som kan spille golf. Det blev besluttet at oprette en facebook 
gruppe til denne gruppe spillere. Information til ungdomsspillerne vil 
foregå via klubinfo og velkomst mail. Målet er at etablere en gruppe, der 
vil stå for dette fælleskab.  

• Regionsgolf (1 bilag) 
o Ændring i udtagelsen fra næste sæson. Holdningen er at der er for meget 

kammerateri når holdene sættes. Bestyrelsen har en klar holdning til at 
der bør spilles om en plads på holdet. Aftalen i MGC er at kaptajnen 
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sætter holdet, men at alle tilmeldte skal have chancen for at være med – 
dette vil fremadrettet blive pointeret. Turneringsudvalget skal indkalde til 
en evaluering ved sæsonafslutning, og der skal reglerne justeres.  
Det har vist sig at nogle spillere ikke udviser hensyn til greenkeeper-
teamet, og derfor vil der også fremadrettet være mere fastlagte 
tidspunkter, hvor regionsgolfkampene kan spilles, så det passer med 
banearbejdet.  

• Nordphos 
Virksomheden Nordphos har udviklet et genanvendelsesanlæg/rensningsanlæg 
som renser beskidt vand til en så god stand at det kan tages i brug. Tanken er at 
rensevandet fra ”lorte-vand” til klart vand i badevands kvalitet.  
De ønsker at lave et testanlæg, og foreslår at opsætte dette ved brønden ved 
putting green. Det rensede vand skal efterfølgende testes på mindre græsarealer.  
Målet er at lave anlæg til golfbaner.  
Testperioden vil i første omgang være 2-3 måneder. Klubbens udgift hertil vil være 
el og etablering af fundament. Hvis testene bliver en succes, vil de opsætte 
udbygge anlægget.  
Dette anlæg kan være et alternativ til en vandboring.  
En enig bestyrelse godkender at der arbejdes videre hermed, da det vurderes at 
være i tråd med den grønne omstilling og give positiv synlighed. 

 
• Ad pkt. 7: Evt. 

 
o Short game areal. Projektet skal i gang, så arealet er klar til sæsonstart 2023. 
o Eliten har tilbudt at sortere alle rangebold, så de dårligst kan blive brugt til 

vinterbrug, og de ødelagte frasorteres. Rangen lukkes derfor onsdag den 8.juni. 
o Cafeens åbningstider, særligt fredag. Der er ikke helt enighed om behovet for en 

længere åbningstid, men spillerne opfordres til at bestille mad inden de går ud, 
hvis de ønsker at spise efter runden.   
Det pointeres at der åbningstiden overholdes af køkkenets personale, så der ikke 
lukkes før tid. 

o Et medlem i bestyrelsen har haft en ualmindelig dårlig oplevelse på banen, med 
en bold som ønskede at blive lukket igennem. De 2 spillere udviste en meget 
truende adfærd. Det har vist sig at være medlemmer, der ikke havde bestilt tid.  
Bestyrelsen vil forsøge at finde de spillere, det drejer sig om, da en sådan 
opførsel ikke kan accepteres. 

 
 
 
 

  Næste møde tirsdag den 28. juni 
 


