
 

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub        
8/2019 
 
Dato og tid:   Mandag den 12. August 2019 kl. 17.30 
Sted:   I klubhuset 
Referent:   Rasmus Baun Norup 
 
Mødedeltagere:  John Sahlertz 

Claus Kristiansen 
 Maja V. Andersen 
Leif Bo Geisler 
Grethe Espesen 
Henrik Juul Andreasen 
Kenneth R. Pedersen 
Rasmus Baun Norup 
 

 

Dagsorden Referat Aktion 

Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

• Der arbejdes på at få lavet chip system til 
bagrum samt klubhus, så medlemmerne vil have 
mulighed for at hente udstyr i klubben når det 
passer dem. 

 
JS 
 
RBN 
 
 
RBN 

Opfølgning på sidste 
referat 

• Der er gang i snakken omkring nye teestedskilte, 
vi er dog udfordret af regler omkring skilte i 
åbent landskab.  

• Det blev besluttet at der i Jelling Golfklub ikke 
skal være en dresscode, men at vi opfordrer til 
at man klæder sig anstændigt. 
 
 

 

   
 

Orienteringspunkter 
Formanden 
 

  

Næsteformand 
Junior-Elite 
 

 
• Divisions holdene er pressede og spiller sidste 

runde i næste weekend 
• Junior Kredsturnering går fint, og der er jævnligt 

Jelling spillere med fremme. 
• Vi skal stadigvæk opsøge flere juniorspillere. 

 
 
 
 



 

 
Kasserer 
 

• Regnskab følger stadig budgettet 

• Likviditet er stadig ok. 
• Juli måned har givet 27.000 mere end sidste år. 

8000,- på greenfee. 2500,- på biler. 17000. i 
cafeen. 

 

Husudvalg 
 

 
 

 
 
 

Begynder 
 

• Der er ikke mange begynder pt.  
• Der vil blive forsøgt at sælge pølser onsdag aften 

til onsdagsturneringen. 

 

Baneudvalg • Hele fairwaysituationen blev drøftet, 
Lars forklarede at det kræver en større 
operation at få eftersået de udsatte områder, da 
vi skal have eksterne maskiner ind for at 
vertikalskære områderne. Dette koster og vil 
være noget man skal kigge på i budgettet 2020  
 

 
 
 
 

Rekruttering • Mentor ordning holder møde onsdag. Der er PT 
6-7 stykker. 

• Der afholdes en ny ”spil med dag” 8/9 om 
eftermiddagen.  
 

 
 

Sekretariat 
 

• Der er en lille fremgang hen over sommeren i 
forhold til medlemsantal.  

• Vi har haft lidt flere gæster i juli måned i år i 
forhold til sidste år. 

• Der vil fremadrettet blive annonceret lidt mere 
på facebook omkring arrangementer i klubben. 

• Der bliver i forbindelse med 
klubmesterskaberne både afholdt Krolf, 
Shortgame og Par 3 mesterskaber 

 

Eventuelt 
 

• Hver privat ejet golfbil med tilladelse af 
bestyrelsen til at kører gratis skal have 
registreret 2 ejere. En af disse skal altid være 
tilstede i bilen. Udlånes bilen til andre skal der 
betales 150,- pr. runde. 
 

 
 
 
 

Næste 
bestyrelsesmøde 

2/9-19 kl 17.30 i klubhuset  

 


