
 

Bestyrelsesreferat i Jelling Golfklub        12/2018  
 
Dato og tid:   Onsdag den 5. december 2018 kl. 17.30 
Sted:   Hos John 
Referent:   Rasmus Baun Norup 
 
Mødedeltagere:  John Sahlertz 

Claus Kristiansen 
Grethe Espesen 
 Maja V. Andersen 
Kenneth R. Pedersen 
Leif Bo Geisler 
Ivan Thorsen 
Rasmus Baun Norup 

 
Afbud:   

Dagsorden Referat Aktion 

Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

• Godkendt 
 

 

Opfølgning på sidste 
referat 

 
 

 

Beslutningspunkter 
 

• Bestyrelsen er enige om at investere i prikler til 
fairway for at optimere vores fairway og 
teesteder.. 
 

 
 

 
 

Orienteringspunkter 
Formanden 
 

• Der arbejdes på en ny frivillig model til klubben 
for at få bedre struktur på dette område. 
 

 

Næsteformand 
Junior-Elite 
 

• Der vil i 2020 komme store ændringer på 
juniorområde. Regionerne vil måske blive 
nedlagt, og alt junior/elite vil komme over i DGU 
regi.  

• Nye spilformer i hold og individuelle turnering.  

• Shortgame område skal optimeres. Også om 
vinteren.  

• Damekval har fået Ålborg med i gruppen, på en 
eftertilmelding. Ålborg er accepteret at spille 
deres hjemmekampe i Jelling pga. den lange 
afstand. 

• Jelling Junior Classic bliver en Senior elite 
turnering i 2019. Da vi gerne vil have et fuldt felt 

 



 

når banen alligevel er lukket en hel dag. Samt vi 
kan få vores egne elitespillere med. 
 

Kasserer 
 

 

• Regnskabet er forelagt og der var ikke 
kommentarer til det. 

 

• Likviditet er stadig ok 
 
 

 

Husudvalg 
 

• Toilet på hul 10 har igen været udsat for 
hærværk. 

• Nye bordplader og vask i bagkøkken. 
 

 

 

Begynder 
 

• Der indkøbes regelbøger til regelsagkyndige og til 
salg for medlemmer. 
 
 

 

Baneudvalg • Der har ikke været helt klare regler for spil på 
vinterbanen. Rasmus og Lars laver et skriv og får 
snakket med vinterspillerne. 

• Der kommer stadig vand op på teestedet på hul 
15. Der undersøges forskellige priser på andre 
løsninger. 

 

 

Rekruttering • Opvask til musikfestivalen sker næste år i 
Gadbjerg. 3 dage med 4 vagter. Tors 1 vagt. 
Fredag 2 vagter. Lørdag 1 vagt. 
Vagterne ligger fra 8-16 og 16-24 
44 mand skal bruges 
 
 

 

Sekretariat 
 

• Greenfee statistik udleveret. 

• Rasmus starter på Golfmanager uddannelse i 
Januar. 

 

 

Eventuelt 
 

• Nye lokalregler vil blive udarbejdet i primo 
Januar 

• Der blev lagt plan for åbning af klubhus i 
vintermåneden, så medlemmer ikke går 
forgæves. 

 

Næste bestyrelsesmøde Mandag  den 14.1 kl. 17:30  



 

 
 

 

 

 

 


