
 

Referat bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub        11/2019 
 
Dato og tid:   Mandag den 4. November 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 
Rasmus Baun Norup 
 
Afbud Kenneth R. Pedersen 
 

 
Dagsorden Referat Aktion 

Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

 

•   

Opfølgning på sidste 

referat 
• Hjemmeside vil blive opdateret henover vinteren. 

 

• Der er bestilt 10.000 nye rangebolde til levering 

medio marts. De gamle bliver herefter gemt væk til 

vinterbrug næste vinter. 

• Der bliver skiftet vandlåse på herretoiletter 

Der skal opsættes ny vandhane i køkkenet.  

• Nye teestedsskilte er bestilt og ankommer til sæson 

start. 

• Der arbejdes på at lave en udsigtsstige på hul. 6 så 

man kan se fairway fra teestedet. 

• Greenkeepergården ligger stadig og afventer 

godkendelse.  

 

Beslutningspunkter 

 
•   

 

Orienteringspunkter 

Formanden 

 

 
 

 

Næsteformand 

Junior-Elite 

 

 

• CK og Rasmus deltog i DGU’s Regionalmøde i 

Himmelbjerget. 

Der blev drøftet forskellige emner, men specielt 

rekruttering var på dagsordenen. 

Der blev opfordret til at klubberne søger forskellige 

 

 



 

puljer og fonde.  

Der f.eks.søges en pulje på 100.000 hos DGU til 

miljøprojekter. 

DGI har en fordelingspulje på 44 mio. Hvor man 

kan søge om forskellige projekter. 

• Derudover blev det snakket meget om fuldtid vs. 

Flexmedlemskaber. 

• Klubben har i 2020 tilmeldt 3 herrer hold og 1 

damehold. 

• Daniel og Victor var repræsenteret ved året Junior 

Super Cup , hvor distrikt 2 som vi repræsenteret løb 

af med den samlede sejr. 

• Juniorstrukturen bliver i 2020 omlagt så det alt 

sammen kommer til at kører under DGU. 

 

 

Kasserer 

 
• Regnskab ser fornuftigt ud. Ca 40.000 foran sidste 

år. 

• Likviditet ser stadig fornuftigt ud. 
 

 

 

Husudvalg 

 
•   

Begynder 

 
•   

Baneudvalg   

•  

 

 

 

Rekruttering  

• Der oprettes et B-C og D- Række hold i regionsgolf 
. 

• Gaveæsker med prøvemedlemskab bestilles og 
oprettes til jul. Dermed kommer vi med i 
kampagnen hvor folk kan købe 
prøvemedlemskaber til familie og venner i 
julegave. 
 
 
 

 

Sekretariat 

 
• Greenfee gæster har der ikke været mange af den 

sidste måned. 

• Medlems status er status quo. 

• Nissematch søndag d. 8/12 hvor Christian (Ny 

træner) vil være til stede til at hilse på 

medlemmerne. 

 



 

• Der er blevet installeret net i Juniorlokalet til 

vintertræning. 

• Rasmus starter på manageruddannelsen i uge 2 og 

6. 

 

 

 

Eventuelt 

 
• Vi bliver på seminariet til generalforsamlingen 

2020. 

• Dato for generalforsamling er 19/2-2020. 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde Mandag d. 2/12-19 kl 17.30 i klubhuset  

 
 


