Referat af bestyrelsesmøde 4/17 mandag den 19. juni 2017.
Til stede:

Ole Svendsen (OS)
Birgitte Nymark (BN)
Johnny V. Jensen (JJ)
Carsten Mortensen (CM)
Peter Fogh Nissen (PN)
Peter Bols (PB)
Jens Peter Sørensen (JP)
Marietta Rosenvinge (MR)
Dorthe Jensen (DJ)

Referent:

Rasmus Fihl (RF)

Afbud:

Henrik Englund-Sørensen (HS)

Ad 1

Protokoller

Ad 1.a

Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

PN havde en kommentar til seneste referat, under punkt 2.e. Det ønskes præciseret, hvorvidt der er
tale om både klubturneringer og Danmarksturnering, hvad angår løbende start. Det præciseres i
referatet, at der er tale om løbende start i klubturneringer. Der lukkes ikke bolde ud foran spillerne i
Danmarksturneringen.
Referat fra seneste møde blev herefter underskrevet uden bemærkninger.
Ad 1.b

Aktionsliste

1. Skabe i omklædningsrum – ”friskabe”
Er etableret.
2. Ynglingetræning
HS er ikke til stede, hvorfor dette punkt fortsætter på aktionslisten.
3. Spørg bestyrelsen-arrangement
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Der skal aftales en dato for arrangementet. Der bliver tale om et arrangement, hvor man
først kan stille spørgsmål til bestyrelsen og herefter vil der være et foredrag med vores
professionelle spiller, Daisy Nielsen.
Datoen aftales til mandag den 28/8 kl. ca. 17.00. MR og DJ taler med Sune om at kombinere
arrangementet med et godt tilbud fra køkkenet.
4. Møde vedr baneudvalg
Der er rundsendt et notat fra Jens Pontopiddan. Se nærmere under punkt 2.e.
5. Indskærpe over for de interne klubbers kaptajner, at der skal bookes 4-bolde fra start
Er endnu ikke gjort. Vi kommer ind på det under punkt 2c.
6. Yderligere information om indkøb af udbringningsbil
Er indtil videre frafaldet, da de fleste selskaber selv afhenter maden.

Ad 2

Forretningsudvalget og manageren

Ad 2.a

Status på greenfee og medlemmer

DJ giver en status på medlemmer. Vi sender snarest opkrævninger ud for 2. halvår, hvorefter vi har
et nogenlunde billede af, hvordan det kommer til at se ud. Prognosen viser pt., at vi lander ca.
40.000 over budget.
RF gennemgår greenfee for perioden 1/1-2017 til 18/6-2017. Vi har haft 1165 gæster i perioden
mod 1533 gæster i samme periode sidste år, et fald på 377 gæster. Omsætningen i samme periode
på greenfee er faldet med godt 71.000 kr.
Der er budgetteret med 410.000 kr. i greenfeeindtægter pr. 30/6-2017. Pr. 18/6 er der realiseret
indtægter for kr. 304.000. Således skal der hentes ca. 106.000 kr. i greenfee resten af juni, hvis vi
skal nå budgettet. Det er ikke umiddelbart realistisk.
RF nævner, at der tit kan være udsving fra måned til, hvilket afhænger af vejr, arrangementer mv.
RF nævner desuden, at vi har temmelig stor efterspørgsel på tider i august under Made in Denmark,
i forbindelse med Odd Fellow-logens arrangement 11/8. OS foreslår hertil at udsætte evt.
baneforbedrende projekter i august til et senere tidspunkt. Administrationen sørger for at
viderekommunikere datoer for f.eks. ovenstående arrangementer til Jørgen.
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MR nævner at gæster fra f.eks. Ørnehøj og Hals er svære at trække med til Aalborg, da de har
indgået en fritspilsordning med hinanden. MR mener i tilgift ikke, at banen er god nok til, at den
trækker gæster herud.
Marcus har foreslået en udvidet gæsteordning, hvor hvert medlem kan tage 3 medlemmer med til
nedsat pris. Det kunne være en måde at konkurrere med fritspilsordninger.
PN spørger, om vi har plads til flere gæster på banen. DJ svarer, at det største klagepunkt i
”Golfspilleren i Centrum” er netop muligheden for at få tid, når man gerne vil.
OS tilføjer, at der er mange ledige tider, hvis man går ind i tidsbestillingen nogle dage før. Det
kunne gøre diskussionen om differentierede priser aktuel igen.
Dette blev herefter kort diskuteret, og der var enighed i bestyrelsen om, at vi forsøger os med
differentierede priser efter 14.00 på lørdage og søndage. Listeprisen fastsættes til kr. 400. Vi starter
forsøget 1. juli. Hvis forsøget ikke bærer frugt, så kan vi efterfølgende teste andre metoder, f.eks.
den udvidede gæsteordning, som Marcus har foreslået.
Vi tilbyder greenfeegæster, som booker en tid i den periode, den samme rabat i restauranten, som
medlemmer får (~17 %), hvis de fremviser kvittering for betaling af tiden. Vi skal på en eller anden
vis gøre gæsterne opmærksomme på, at restauranten har åbent før deres runde, men er lukket, når
de kommer ind.
Vi melder ændringen ud via hjemmesiden og Facebook. DJ skønner, om tiltaget har været en succes
eller ej. Har tiltaget ikke haft den ønskede effekt, iværksætter DJ plan B med øget rabat til
medlemsgæster.
Ad 2.b

Status på byggesager

Søren Lundby har rykket for landzonetilladelse og den er nu kommet fra kommunen. Søren rykker
nu kommunen for byggetilladelsen. OS spørger, om vi er klar til at bygge, når byggetilladelsen
kommer. DJ orienterer om, at Søren Lundby er ved at indhente tilbud på elarbejdet. Herudover
skulle vi være klar til at starte byggeri af såvel maskinhus som caddyrum-udvidelsen.
Ad 2.c

Status på bookingsystem for interne klubber, herunder anmodning fra
mandagspigerne om at gå 3-bolde
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Mandagspigerne har foreslået, at de fremadrettet går 3-bolde.
PN mener, at alle interne klubber skal gå 4-bolde, da vi tidligere har besluttet det i forbindelse med
overgangen til det nye system. Hvis vi ikke står ved det, så kan vi lige så godt gå tilbage til systemet
med blokeringer.
Vi har generelt problemer med, at de interne klubber booker 1-, 2- og 3-bolde for at ”reservere”
deres tider, således der ikke kommer andre ind imellem. Det forsøger vi at løse ved, at sekretariatet
går ind og slår bolde sammen.
Kaptajnerne informeres om dette, og skal bestemme sig for, om vi skal samle boldene i starten eller
slutningen af de reserverede tider. Vi skriver til kaptajnerne, at vi har evalueret forårssæsonen, og at
vi fra efteråret vil begynde at slå boldene sammen. Derfor skal de bestemme sig for ovenstående. Vi
oplyser endnu engang medlemmerne om, at der frigives tider dagen før.
BN og MR har snakket om at tage kontakt til de andre dameklubber og høre, om én eller flere
kunne være interesseret i at slå sig sammen med Onsdagspigerne. Det vil gøre det lettere
gennemskueligt for medlemmer og gæster, hvis der er færre klubber i klubben. BN og MR har OK
til at forsøge sig.
Ud fra ovenstående diskussion står det klart, at der bliver svaret nej til Mandagspigernes anmodning
om at gå 3-bolde.
Ad 2.d

Mød bestyrelsen arrangement

Jf. punkt 3 på aktionslisten, er dette på plads.
Ad 2.e

Opfølgning på sag vedr. baneudvalg

Vi har modtaget et notat fra Jens Pontopiddan, som er rundsendt til bestyrelsen. Jens har flere
pointer i notat, bl.a.:
Jens anbefaler, at der laves kommissorium, hvori kommandovejene klart specificeres. Som følge
heraf nævner Jens Pontopiddan, at vi bør revidere vores ansættelseskontrakter og kommandoveje, så
de bliver up to date. Det aftales, at vi gennemgår alle vores ansættelseskontrakter med bistand fra
Jens Pontopiddan, hvis det måtte blive nødvendigt. DJ indhenter standardkontrakter fra DGU, som
vi tager udgangspunkt i.
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Vi skal have opdateret baneudvalgets kommisorium, så kommandovejene bliver klarlagt. I samme
ombæring overvejes sammensætningen af baneudvalget. PB har tidligere plæderet for, at pro’en og
chefgreenkeeperen skal deltage som ”embedsmænd” på møderne, dvs. i en rådgivende funktion
uden stemmeret. Det overvejes desuden at indlemme andre medlemmer i udvalget, f.eks. den
frivilligansvarlige, en elitespiller, en repræsentant for ugedagsklubberne mv. OS foreslår, at vi
finder nogle emner, som så skal godkendes i bestyrelsen. PN tilføjer, at der bør stå i det opdaterede
kommisorium, at medlemmer af baneudvalget godkendes i bestyrelsen.
Med udgangspunkt i dette referat og det nuværende kommisorium, tages der kontakt til Jens
Pontopiddan for at få lavet et nyt kommisorium for baneudvalget.
Ad 2.f

Tilbud om køb af jordstykke

OS er blevet kontaktet af en lokal bondemand, som tilbyder os at købe et jordstykke, som ligger
langs rød 3. Jordstykket går ca. fra green på rød 2 til green på rød 3. DJ vurderer, at stykket er en
smule bredere end gul 7 og rød 3 tilsammen.
DJ nævner, at der med lidt fantasi kan ligge en par3-bane på stykket. Det vil kræve udbedring af
Jægersprisvej (langs rød 1 og rød 2 samt etablering af en p-plads).
Der er enighed om, at vi først og fremmest indhenter pris og størrelse fra sælger.

Ad 3

Nyt fra udvalg mv.

Ad 3.a

Nyt fra restauranten

Vi har haft møde. Det er PNs indtryk, at Sune har taget opgaven som leder til sig og tager den
seriøst.
Der er fokus på kvalitet, bl.a. fordi målinger fra Golfspilleren i centrum viser et fald i tilfredsheden.
Der kommer en rapport vedr. restauranten derfra. Der har været et ønske om at skrue ned for
bemandingen henover sommeren. Det er ikke umiddelbart muligt under hensyntagen til
arrangementskalenderen, så bemandingen fastholdes.
Maj måned 2017 var på bundlinjen bedre end maj måned 2016 sidste år med ca. 7-10.000 kr. Pt. er
vi 200.000 dårligere end sidste år, men en del af forklaringen er Stinus’ afgang, og mindre
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omsætning mv. Det er oplevelsen, at det generelt går fremad. Vi har skiftet fokus fra selskaber til
medlemmer, gæster og sponsorer. Det har kostet på omsætningen, men ikke på indtjeningen.
Forventningen er, at driften vil balancere ved sæsonudløb.
Der har været en verserende sag mellem Duffers og restauranten. Det er endt med, at alle interne
klubber tilbydes samme menu til samme pris. Hvis vi får et godt tilbud fra en leverandør, så høster
restauranten nu profitten, i stedet for at ”videregive” den til de interne klubber. Problemet med
Dufferne er, at de først afgiver endeligt antal på dagen, hvorfor det er svært at købe ind til deres
fællesspisning. Enten skal de derfor afgive endeligt antal tidligere, eller også må de betale ekstra for
at bestille på dagen.
MR nævner, at der er et ønske om at kunne købe kolde drikkevarer, kaffe mv. uden kontanter
(kortbetaling). Administrationen undersøger mulighederne hos drikkevareleverandørerne.
Ad 3.b

Kommunikation

MR har tilrettet referatet fra seneste bestyrelsemøde og sendt det til DJ, som gennemlæser og
efterfølgende lægger det på hjemmesiden.
Ad 3.c

Nyt fra øvrige udvalg

Baneudvalg
Mange steder forefindes der store græstotter rundt om greens fordi der græsset vokser med uens
hastighed. Vi kan ikke slå os ud af problemet. Den mest effektive måde til en udjævning vil være at
efterså med rajgræs, så vi opnår samme højde hele vejen rundt. Det vil dog kræve flere års
behandling. Der skal proppes og eftersås på hvert hul, og estimatet lyder på ca. 4700,- i materialer
pr. green pr. år – varigheden anslås til 2-3 år. Der vil også tilgå mandetimer, som primært skal
bruges til opsamling af propperne.
En anden metode kan være at skiveså, men resultatet heraf er ikke sikkert. Jørgen undersøger hos
kolleger, om dette virker.
Vi diskuterede kort flere modeller for test af de to metoder. Konklusionen blev, at vi i venstre side
af gul 1 prøver den ene metode, og i højre side af gul 1 tester vi den anden metode. Således generer
vi spillerne mindst muligt. Jørgen skal, jf. referatet fra seneste baneudvalgsmøde, stadig undersøge
hos kolleger, om der findes andre gangbare metoder.
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Vi har tidligere snakket om muligheden for at bruge vandet fra søerne til vanding på banen og
dermed spare en hel del penge. DJ og OS har fundet en skrivelse hos DGU (fra Advokatfirmaet
Advodan), som redegør for, at vi ikke kan spare vandafgiften, hvis vi pumper vand op fra egne søer.
For at spare afgiften, skal det være fra et regnvandsbassin. Iflg. beregninger vil vi derfor kun kunne
spare ca. 20. - 30.000 kr. om året, som skal holdes op mod en investering på ca. 400.000 kr. for
pumpestation mv. Jørgen Larsen undersøger hos kolleger, om nogen har erfaring med vanding med
søvand og herunder afgifterne. JJ tager skrivelsen fra Advodan med til en kollega, som har styr på
det praktiske omkring afgifter. Vi lægger låg på den, indtil Jørgen og JJ er vendt tilbage.
Vores fairways er ikke ret pæne, med få undtagelser på blå sløjfe. Vi har i år sat klippehøjden op til
18mm som en prøve, hvilket PB lovede på generalforsamlingen, efter Bo Vagnby havde stillet et
forslag om hævning af klippehøjden.
Baneudvalget foreslår at gå tilbage til den tidligere klippehøjde på 16mm. PN mener ikke, at 3
måneder fra sæsonstart og frem til nu, er nok til at afblæse forsøget og ændre klippehøjden igen.
Der er generel enighed om dette, og derfor kører vi sæsonen ud med den nuværende klippehøjde på
18mm.
Der er desuden generel enighed om, at vi ønsker bedre fairways. Det ser ud til, at de mangler
gødning. OS spørger Jørgen Larsen, om det kunne hjælpe at hæve forbruget af gødning, eller ændre
gødningstypen, og hvad det vil koste. Herefter må bestyrelsen tage stilling til, om beløbet skal være
en ekstrabevilling, eller om der skal spares et andet sted.
Springvandet i søen ved gul 9 og rød 9 virker ikke, pumpen er gået i stykker. Der er enighed om, at
hvis vi skal have et nyt springvand, så skal det være af en anden type og evt. drives af solceller. RF
kontakter Vejle, som har et flot springvand. Det påhviler herefter RF og baneudvalget at fremlægge
et forslag til et evt. nyt springvand.
På rød 7 ønsker baneudvalget at sætte røde pæle ved grøften, som findes i højre side. På den måde
kan der høstes helt ud til kanten, og det vil formentlig fremme spillehastigheden, da spillerne så kan
se, at de har slået i en hazard, og dermed kan gå op og droppe en bold. Det vedtages.
PN har enkelte spørgsmål til referatet fra seneste baneudvalgsmøde.
Punkt 4.c, andet afsnit. PN spørger, om det kun er til Danmarksturneringen, at greens skal være
hurtige og ens. Der er enighed om, at det gælder generelt. Det præciseres i referatet.
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Punkt 4.e, sidste afsnit vedr. colibakterier. PN har talt med Peter Roslev, som forsker i området på
universitetet. Én spurgte, om man kan rense rørene. Peter Roslev vurderede, at det i givet fald bliver
værre, for nok slår en rensning bakterierne ihjel, men så kommer de blot igen senere, og muligvis i
forstærket form. Det undersøges om vandet på toilettet i caddyrummet kommer fra samme boring
som ved vaskepladsen. I så fald skal der også et skilt op her. DJ undersøger dette. Drikkevandet på
banen droppes. Vi forsøger i stedet at finde en sponsor til kildevand, som vi kan udlevere til
greenfeegæster.
Punkt 8, beplantningsplan for banen. Vedr. birketræer ønsker PN at vide, om der er enighed om,
hvornår birketræer er døde. PB beretter, at det f.eks. er aftalt, at en 3-4 birketræer i venstre side af
blå 4. Det aftales mellem chefgreenkeeper og baneudvalg, hvilke træer, der kan fældes.
OS beretter i tilgift om den snak, der har været om træerne på rød 9 (de små i højre side).
Plantekonsulenten Svend Andersen nævnte sidste år, at det var de forkerte træer, som er plantet. På
sigt plantes der nye træer, og så kan de nuværende træer tjene som beskyttelse for disse.
Ad 3.d

Økonomi, budget mv.

Der er pr. 31/5 realiseret indtægter for 5.473.925 mod et budget på 5.832.600. Differencen skyldes
primært restaurantens resultat og færre sponsorindtægter. DJ beretter, at vi har faktureret de sidste
sponsorer pr. dags dato, hvorfor det samlede tal bliver ca. 700.000. Vi mangler derfor ca. 50.000 i
forhold til budgettet. De 50.000 kan relateres til Danske Banks sponsorkontrakt, som blev beskåret
sidste år.
Vi har tidligere snakket om at entrere med en ekstern konsulent på området, men har fravalgt det,
fordi de ofte kræver en vis procentdel i provision, også af den eksisterende portefølje. Denne
løsning sparkes fortsat til hjørne.
DJ er blevet kontaktet af et reklamebureau, Clienti, som vi tidligere har haft et samarbejde med. De
har tilbudt at vurdere, om vi har de rigtige produkter i kataloget, hvad angår sponsorater, samt at
shine dem lidt op. DJ tager et møde med dem, JJ supplerer. JP anbefaler at tage kontakt til Henrik
Toft (UCN) og høre, om der er en studerende, som endnu ikke har et praktikforløb, og som kunne
være god til arbejdet med sponsorater.
Der er nogle besparelser på omkostningerne i forhold til samme periode 2016. Der er brugt
3.096.329 i 2017 mod 3.358.009 i 2016.
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JJ nævner, at likviditeten er forbedret ift. 2016.

Ad 4

Eventuelt

OS foreslår, at man overvejer en vedtægtsændring, hvor man i stedet for at vælge formanden på det
konstituerende bestyrelsesmøde, vælger formanden direkte på generalforsamlingen. PN er bekymret
for, at man så kan få en uprøvet formand ind, som ikke kender til bestyrelsens arbejdsmetoder mv.
OS forestiller sig, at bestyrelsen stadig kommer med en indstilling til formandsposten.
MR foreslår at flytte bestyrelsens sommerarrangement til en lørdag eller søndag. Det støttes der op
om.
MR har det kardinalpunkt, at alle, som henvender sig til bestyrelsen, skal have et direkte svar. Hvis
der er tale om et indlæg, så kvitterer man for modtagelsen. Hvis henvendelsen er et spørgsmål, så
svares der direkte. RF svarer Helle Toft fra mix-klubben. Martin Birk har sendt en skrivelse til hele
bestyrelsen, som MR mener, kræver et svar. MR formulerer et udkast, som bestyrelsen får til
gennemsyn.
PN ønsker, at vi i løbet af efteråret holder et længere møde, hvor vi snakker grundlag for budgettet,
f.eks. baneudvalg, udgifter til pro, greenkeepere mv. Der er enighed om at afholde et sådant møde.
Brundtland Golfcenter har henvendt sig med ønsket om at lave et greenfeesamarbejde med 100 kr. i
rabat alle dage. Bestyrelsen siger OK, men foreslår en halv pris aftale. RF kontakter Brundtland og
hører, om de er med på den. Alternativt indgår vi aftalen med 100 kr. i rabat alle dage.
DJ fortæller, at brancheorganisationen for administrative ansatte i golfklubber (GAF=Golfens
Administrative Forening) har indstiftet priserne ”Årets manager” og ”Årets klubsekretær”.
Information om dette sendes ud i nyhedsmail.

9

