
 

Referat til bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub        5/2019 
 
Dato og tid:   Mandag den 6. Maj 2019 kl. 17.30 
Sted:   I klubhuset 
Referent:   Rasmus Baun Norup 
 
Mødedeltagere:  John Sahlertz JS 

Claus Kristiansen  CK 
 Maja V. Andersen MA 
Kenneth R. Pedersen  KP 
Leif Bo Geisler LBG 
Henrik Juul Andreasen HJA 
Grethe Espesen GE 
Rasmus Baun Norup  RBN 
Lars Gilje LG 

 
Afbud:   

Dagsorden Referat Aktion 

Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

  

Opfølgning på sidste 
referat 

• Der er blevet oprettet 4 nye mailadresser. 
Sponsor@jellinggk.dk, 
rekruttering@jellinggk.dk, traener@jellinggk.dk 
og huset@jellinggk.dk 

• Der er blevet lavet en skabelon til månedligt 
nyhedsbrev,  formanden, sekretariat, trænerne 
og keeperne vil have hver deres klumme.    
 
 

 

Lars Gilje • Lars Gilje var med på mødet, hvor plejeplan og 
status på banen blev gennemgået. 
Der blev efter oplægget besluttet at få sprøjtet 
vores fairway, for at nedkæmpe ukrudt. Sprøjtning 
vil ske inden for lovlige rammer.  
 

• Batterier i golfbiler er ved at være slidte. Der vil 
formentlig komme en udskrivning på nye batterier 
på et tidspunkt. 
 

• Ang. Teestedskilte og teestedsklodser nedsættes 
der en arbejdsgruppe bestående af Lars Gilje, KP, 
repræsentant fra sponsorudvalget og Rasmus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBN 

mailto:Sponsor@jellinggk.dk
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Beslutningspunkter 
 

Der vil blive annonceret på facebook. Som 
udgangspunkt 2 kampagner. En for at hverve 
medlemmer og en til vores billig måned. 
 

 

 
RBN+HJA 

Orienteringspunkter 
Formanden 
 

•   

Næsteformand 
Junior-Elite 
 

• Eliteholdene er kommet i gang, med blandede 
resultater. 

• Juniortræning er i fuld gang. Der er kommet nye 
juniorer til, og dialogen med de lokale skoler er 
stadig aktiv. 

 

Kasserer 
 

• regnskab og budget blev gennemgået 
• likviditet er ok. 
•  

 

Husudvalg 
 

• Regler ang. Proppenge bliver ændret så der ikke 
længere er et max på 300,-. Så pr. dags dato er 
prisen 10 kr. pr person uanset antal. 

• Boldvasker skal ordnes så den nemt kan vaske 
boldene. 

• Der er bestilt matte skilte hjem  som skal bruges 
til ”hole in one” og klubmesternavne. 
 

 
MA 
 
RBN 
 
 
MA 

Begynder 
 

• Der et pt ikke særligt mange begyndere. 
• Det forsøges at oprette par 3 spil onsdag aften i 

turneringsmodulet så vi lære de nye at bruge 
golfbox. 

 
LBG 

Baneudvalg •   

Rekruttering • Der dukkede 8 nye op til banens dag, hvilket 
ikke helt levede op til forventningerne. 

• Henrik og Rasmus udarbejder et eventkatalog, 
til at promovere hvilke tilbud JGK kan tilbyde. 
Her blev der blandt andet snakket om 
arrangementer til gadefester og lignende.  

• Der vil også blive taget dialog med 
sponsorudvalg om at promovere 
mødemuligheder i klubben lokaler overfor 
sponsorer og andre virksomheder. 

• Mentor system køres ud i næste uge.. 
 
 

 
 
HJA + RBN 
 
 
 
RBN 
 
 
 
HJA 

Sekretariat 
 

 
• Medlemsstatus blev gennemgået. April måned 

bød på 33 nye medlemmer. 

 
 
 



 

• Greenfee status quo i forhold til sidste år. 
• Vi har pr. dags dato haft ca. 60 firkløver gæster 

mere end vi havde samme tid sidste år. 
• Der bliver suppleret op med flere rangebolde. 
•  

 
 
 
RBN 

Eventuelt 
 

• Krolfbanen er nu færdig og der vil når vejret 
bliver bedre blive lavet noget pr. omkring den og  
evt. en krolfturnering for byens borgere. 

• Der skal laves et årshjul for opdatering af 
hjemmeside. 

•  

 

Næste 
bestyrelsesmøde 

• mandag den 3/6- kl 17.30  

 


