
Randers Fjord Golfklub. 
Referat af møde i bestyrelse: 

28.06.2017 kl. 17.30 i klubhuset 

 
Tilstede: Thomas Just, Jesper Knapp, Peter Ulsøe, Karsten Andersen, Kaj Nielsen, Henrik 

Jacobsen, Niels Buhl, Hanne Andersen 

Fravær: Paul Erik Andersen 

 

 

Dagsorden: 
 

1 a: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

   
1 b: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Thomas Just orienterer om, at Paul Erik Andersen er fritaget for 
bestyrelsesarbejde i foreløbig 1 måned. 

   
2: Økonomi 

 Randers Kommune har godkendt et rente- og afdragsfrit lån til erstatning 
 for tidligere garanti stillet af Nørhald Kommune. 
 Mundtligt har Støvringgaard Kloster givet tilsagn om nedsættelse af  

 forpagtningsafgift på kr. 1.000,- pr. hektar. 
 Thomas Just indkalder til orienteringsmøde med medlemmer onsdag 

 d. 5. juli 2017. 
 Budgettet følges meget nøje.    

  

3:  Banestatus   
  Teesteds skilt hul 9 mangler - teestedsskilt fra dameteested flyttes 

midlertidigt til herreteested, således at vores greenfee gæster får lettere 
ved at finde hul 9. 

 Der har været mange positive tilbagemeldinger om banen fra Golfspilleren i 

Centrum og medlemmerne. 
 Bunkere på Pay & Play trænger til at blive renset m.m. Overdraget til 

baneudvalget. 
 

4: Status på følgende, hvis det vurderes nødvendigt. Personale, 
Medlem, Greenfee-gæster og Golfringen. (Statistik udsendes inden 
hvert møde )  

 Ingen spørgsmål. 
 

5: Status på sponsorer  
 Sponsorer, som endnu ikke er blevet kontaktet, bliver kontaktet af Thomas 

Just, Hanne Andersen og Kenneth Sand. 

  
6: Aktivering passive medlemmer – status (Karsten Andersen) 

 Lægges ind i punkt 9 
  
6a: Samarbejde med ÆldreSagen – status (Karsten Andersen) 

 Der er sendt en mail og ÆldreSagen, som drøfter det på møde i august. 
 

7: Krolf – status – Hanne 



 2 medlemmer (tidl. passive). Få gæster ellers. Åbent Hus onsdag d. 28. juni 
med 12 gæster, som er vant til at spille krolf og som forventes at komme 

igen. 
Carl Søgaard og Paul Erik Andersen inviteres til møde med 
Begynderudvalget om planlægning af Åbent Hus i Randers Ugen. 

 
8: Golfspilleren i Centrum  

 Der er meget få negative ambassadører – både blandt medlemmer og 
gæster.  
Som resultat af besvarelser, skal fokus stadig være på at få greens mere 

jævne. 
     

8: Optimering af drivingrange – status 
 Der arbejdes stadig på at færdiggøre de sidste ting. Bagrum er færdige. 

  

9:  Rekruttering og fastholdelse – status 
Golfmakkerturnering 11. juni med 30 deltagere. Stor tilfredshed med 

ordningen. 
 Golfmakkere og de uerfarne skal alle inviteres til møde sammen – forventes 

ultimo juli.  

 Der laves Åbent Hus på Pay & Play og Krolfbanen i Randers Ugen.  
Klubben er tilmeldt DGU’s Spil med dag d. 21. august. 

 Ved Åbent Hus søndag d. 25. juni var der 13 gæster, hvoraf 9 meldte sig 
ind på dagen. 
 

10: Opfølgning fra sidste møde: 
Baneservice  

Forventet start i august. 
 

11: Aktiviteter  

Turnering for klubbens sponsorer fastlagt til 01.09.2017.  
  

12:          Eventuelt. 
Klubben er, pga. prisen, ikke interesseret i samarbejde med Visuel golf ang. 
en baneguide. 

Betalingsautomat ved indskrivning overgår til RFGK pr. 1. juli 2017. 
Salgsautomat overgår til RFGK 31.12.2017 

Klubben tilmelder sig Parasport under DGU,  så enkelte medlemmer kan 
deltage i forskellige turneringer. 
Et fritidsmagasin i Sverige vil skrive om vores bane i en artikel om 

aktiviteter i Midtjylland.                
  

13: Næste møde 
 10.08.2017 

07.09.2017  

  Thomas Just 
Formand 


