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Referat af medlemsmøde onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00 i klubhuset ved Dronninglund Goldklub.  
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og kort oplæg v/formanden 

2. Økonomi, herunder forslag til kontingent 2017 

3. Korte indlæg fra diverse udvalg 

Generelt om resultat/økonomi (Forsikringer) 

Cafe 

Proelev 

Flere medlemmer – til tag gavekort 

4. Generalforsamling – bestyrelsens sammensætning 2019  

5. Nye golfregler v/Kim Bjerregaard DGU 

6. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Velkomst v/formanden 

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. 

 

Ad 2. Indlæg ved baneformanden 

Peter Hostrup gennemgik året på banen og de ændringer samt forbedringer, der er foretaget i løbet af året. 

 

Ad 3. Økonomi, herunder forslag til kontingent 2017. 

Bo Pedersen gennemgik det foreløbige regnskab og budget for 2019. 

 

Maksimale stigninger kontingent 2019:     
Kontingentsatser  Beløb  Årlig opkrævning den 1.3 

Fuldtids årlig opkrævning   5.900   Stigning max. kr.  

19-25 år  3.000  Stigning max. kr.  

12-18 år  1.800  Stigning max. kr.     

7-11 år  1.000  Stigning max. kr.     

2-6 år  400  Stigning max. kr.     

Long distance   2.400  Stigning max. kr.     

Fleksmedlemmer   2.000   Stigning max. kr.  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  



 2 

 
 
Sammenligning andre klubber 

 
årlig kontingent 2018 >25 år 

  Hals  5.750   

  Sæby  5.700   

  Fr.havn  5.650   

  Br.slev  6.070   

  Dr.lund  5.700   
 
Betaling for bolde driving range      
Kort   100     
200 spand bolde  200     
100 spand bolde  150     
50 spand bolde   100     

 

Alt i alt fornemmer bestyrelsen en opbakning på maximalt kr. 200 for alle medlemstyper for 2019. 

Den endelige kontingentstigning vil blive fastlagt på den ordinære generalforsamling den 13. februar 2019. 

 

Ad 4. Korte indlæg fra diverse udvalg 

 Generelt om resultat/økonomi (forsikringer) 

 Bestyrelsen har valgt at tegne forsikringer på de forskellige anlæg. 

 Café 

 Bestyrelsen har besluttet, at vi selv tager ansvaret for Caféen og ansætter en til at stå for den. 

 Derved kan bestyrelsen også have mere indflydelse på driften. 

 Proelev 

Bestyrelsen har valgt at ansætte en proelev, i samarbejde med Blokhus, for både at aflaste den 

nuværende pro, samt genere flere muligheder for at udbyde flere træningstimer. 

 Flere medlemmer – tiltag gavekort 

Bestyrelsen ønsker, at lave fokus på at tiltrække flere medlemmer. Derfor tilbydes alle nye et 

boldkort med 40 bolde, 2 privat lektioner med proen, samt et gavekort, sponseret, på kr. 500 til 

shoppen. 

 

Kommentarer fra salen:  

Spørgsmål: Kan der dæmmes op for at nogle spiller gratis?  

Svar: Der kommer en baneservice ansvarlig i 2019 for at yde større kontrol med, at der bliver betalt Greenfee, 

da der opleves at nogle spiller gratis. 

Spørgsmålet gik på om bestyrelsen forventer at indgå samarbejde om 4Golf igen i 2019. 

Svar: der er endnu ikke taget beslutning, da der ikke er afholdt et evalueringsmøde med medlemsklubberne. 

4Golf genererer ca. kr. 100.000 til klubben. 

Spørgsmål: Syntes ikke at banen er med til at sælge Greenfee billetter. Har man brugt ressourcerne rigtigt. Er 

det så dyrt at indkøbe græsfrø til at udbedre skaderne? 

Svar: Det har været en vurdering af hvordan ressourcerne skal bruges og bestyrelsen forventer, at de brune 

pletter på banen vil være løst til sæsonen 2019. De brune pletter har greekkeepernes bevågenhed. 

For at udbedre skaderne, da de var værst, ville udgiften alene til græs koste omkring kr. 50.000. 

Golfspilleren i Centrum viser, at det eneste sted klubben ikke score i top er ved Caféen. 



 3 

Spørgsmål: Der er oplevet, at banen er dårligere specielt greens og fairway end tidligere og medlemmet er ked 

af at invitere gæster med ud og spille på banen. 

Svar: Ønsker konkretiseret hvilke kritikpunkter der er, så det vender medlemmet tilbage med. 

Spørgsmål: Bliver der lavet plakater om de nyt tiltag til at få flere nye medlemmer, for så vil man gerne tage 

dem med og hænge dem op i virksomhederne. 

Svar: Det tages med i overvejelserne ved andre medlemstiltag. 

 

 

Ad 5. Generalforsamling – bestyrelsens sammensætning 2019 

Alle medlemmer af bestyrelsen, der er på valg i 2019, vælger at genopstille til den kommende valgperiode. 

 

 

Ad 6. Nye golfregler v/Kim Bjerregaard DGU 

Kim Bjerregaard fra DGU gennemgik de nye golfregler der er gældende fra 2019. 

Der blev desuden udlevet en lille opslagsbog (Lommeguide), der fint beskriver de nye regler. 

Alle medlemmer kan henvende sig på kontoret og få udleveret en lommeguide 

 

Tag en lille quiz: www.bit.ly/lillequiz 

 

Find de nye regler på Golf.dk – regler & Hcp – Nye regler 2019 

Her kan bl.a. hentes App 

 

Ad 7. Eventuelt  

Der var i alt 102 deltager på medlemsmødet. 

Formanden gjorde kort rede for hvorfor der ikke skal laves en ny rating fra DGU efter ændringerne på banen. 

 

Sekretæren. 

http://www.bit.ly/lillequiz

