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Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 5. november 2018 kl. 17.00-21.00 i 
klubhuset ved Dronninglund Golfklub. 

 
Aftensmad: Ansvarlig BP 
 
Deltager: Bjarne Pedersen  BP 

Peter Hostrup  PH 
Jan Schunck  JS  
Tina Christiansen TC 
Jens Dalsgaard JD 
Bo Pedersen  BOP 
Marianne Bang Poulsen MP 
Anja Morsing (ref.) AM 

 Morten Jensen (Baneejer) MJ  
 
Afbud:  June Bøgsted  JB 

Radi Pedersen  RP 
 
 
 
Dagsorden: 
Jens vil gerne have lidt tid til at forklare hans projekt i strategisk lederskab. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 

2. Orientering v. formanden 
2.1. Forslag til ændret procedurer for bestyrelsen (Se bilag 9 stk.) (AM) 

På baggrund af bestyrelsesseminar arrangeret af DGU ønskes ændring i standard dagsordenen og 
sagsfremstillingen, således alle punkter i princippet skal tage udgangspunkt i en sagsfremstilling. På 
den måde få alle bestyrelsesmedlemmer mulighed for at forberede sig og derved skulle 
bestyrelsesmøderne kunne afkortes. 
Desuden har AM et ønske om gennemgang af alle procedurer etc. i klubben, for på den måde at lette 
det fremtidige arbejde i bestyrelsen, samt synliggøre hvem der gør hvad hvornår. Dette arbejdes der 
med over vinteren (Ansvarlig AM) 

2.2. Orientering fra DGU regionalmødet (AM/BP) 
DGU skal have ny formand ved næste generalforsamling i marts. 
DGU orienterede om de forskellige kampagner DGU afholder som faste tiltag. Der var et ønske om at 
datoerne for kampagner bliver udmeldt i god tid, måske allerede når DGU har lagt dem fast, så 
klubberne kan tage dem med i planlægningen af deres kalendere. 
Der er blevet lavet nogle analyser af golfspillere og de er blevet delt op i klubafhængig og 
klubuafhængige. Der er ca. 49 % klubuafhængige og 51% klubafhængige i Nordjylland. 
De klubuafhængige har større tendens til at skifte klub end de klubafhængige, derfor kan det være en 
fordel at undersøge hvad der skal til for at de klubafhængige bliver i klubben. 
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Generelt har bestyrelser en tendens til at fokusere på de 3 % der brokker sig i stedet for at 
koncentrere sig om de 97% som er glade for klubberne. 
Flere klubber vælger at lave et årligt strategi seminar, hvilket også blev foreslået til mødet for DGK. 
Bestyrelsen var enige om at det er en god ide. (Ansvarlig BP og AM) 
Det er nu muligt at købe en gaveæske med gave kort til klubberne. Det kan fx være et 
golfkørekort/startpakke/prøvemedlemsskab etc. De kan bestilles nu og bliver leveret inden jul. 

2.3. Golfestival (BP) 
BP fremlagde yderligere ift. Golfestival. 
Vi skal stille banen til rådighed samt arrangerer forplejning, der bliver betalt af Rotary. 
DGK får kr. 5000 samt fortjeneste ved forplejning for at stille banen til rådighed med gunstart. 
Rotary skal selv finde sponsorer til matchen og formålet er syge og kriseramte børn og unge, hvilket er 
vigtigt fremgår tydeligt, så vores egne sponsorer ved hvad og hvor de sponsere. 
Der skal undersøges om DGK kan betinge, at DGK godkender sponsor konceptet fra Rotary. (BP) 
Bestyrelsen er villig til at se på det, men ønsker yderligere information og detail planlægning af dagen. 

2.4. Bestyrelsens sammensætning 2019 
Alle i bestyrelsen er villig til at fortsætte. 

2.5. Medlemsmøde 21. november 2018 kl. 19 
Dagsorden blev gennemgået. 
PT er der tilmeldt 60 deltagere (Golfbox) 

2.6. TODO-listen 
Blev gennemgået uden rettelser. 
 

3. Golfspilleren i Centrum 
BP gennemgik de seneste resultater af undersøgelsen 
 

4. Økonomi  
4.1. Nets – PBS 

På baggrund af sidste bestyrelsesmøde valgte en samlet bestyrelse at godkende opkrævning af 
kontingent via PBS. 

4.2. Seneste balance 
Der er nogle fakturaer, der ikke er sendt, hvilke der vil blive samlet op på (BP). 
BOP mener, vi nogenlunde rammer vores budget på udgiftssiden, men pt. lidt under for indtægterne. 
Greenfee indtægterne har ikke helt nået det niveau vi forventede i budgettet. 
Sponsorerindtægter er over det budgetterede. 
Der kan evt. komme en ekstraregning på el, da pumperne har kørt ekstra i år til vanding. 

4.3. Budget til Juniorudvalget (JD) 
Bliver taget op under pkt. 4.5 (6.10) 

4.4. Leasingaftaler og budget herfor (PH) – bilag eftersendes. 
PH gennemgik fremsendte. 

4.5. Budget for 2019 
BOP og BP laver en aftale med Jane (Revisor) for, hvordan budgettet kan laves i economic. 
Bestyrelsen lægger op til at kontingentet som minimum skal pristalsreguleres hvert år. 
Den endelige beslutning tages på et bestyrelsesmøde inden medlemsmødet. BP laver en doodle. 

4.6. Regnskabsopgaver i economic 
Punktet blev udsat. 
 

5. Sponsorer 
Morten Karlsen har indvilliget i at gå ind i sponsorarbejdet. 
Der mangler dog stadig den person der ”går fra dør til dør” for at sælge sponsorater. 
MP er i gang med at genforhandle de nuværende sponsorater. 
En del af de store sponsorer har sagt ja til at fortsætte. 
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6. Udvalgene 
6.1. Banen 

PH orienterede kort om banen og status i Greenkeeper gården. 
6.2. Pr.- Markedsføring 

Inter 
6.2.1. Markedsføringsplan (Radi) 

Punkter blev udsat 
6.3. Medlemshvervning (tænketank) 

Selve koncepter for dette udvalg skal gentænkes (BP) 
6.4. Turnering og aktiviteter 

Intet 
6.5. Klubhus og Driving Range 

6.5.1.  Tegning over udvidelse af kortspilsområde. (JS) 
Hvorfor.?   vores område er for lille ved undervisning, hvis nogle laver lange tip, og der er 
personer i sandbunker, hvilket kan give farlige situationer, nye træningsmuligheder m.m. 
Vi skal tage en stilling til om det er interessant - samt Morten Jensen skal give lov (Baneejeren 
giver tilsagn) efterfølgende skal der laves et økonomioplæg til opgaven (PJ og JS). Der er muligvis 
en sponsor til en del af opgaven, på banen allerede nu. 
Det skal evt. laves en fairway bunker til træning på driving range. 

6.5.2. Gennemgang af div ting med bygningen. Defekt vindue, Defekt dør, utætheder ved 
sammenbygning. (JS) 
Der er rekvireret et tilbud fra en tømrer. 

6.5.3. Udstedelse af boldkort til ikke-medlemmer – 4Golf m.fl. (BP og Radi) 
Bestyrelsen var enige om at ikke-medlemmer ikke kan købe boldkort. 

6.6. Café 
BP fremlagde kort situationen i fht. cafeen. 
Bestyrelsen var enige om, at der skal arbejdes videre model 3  
Ansat personale der sørger rengøring, opfyldning af drikkevarer, bestilling af drikkevarer samt sørger 
for tilberedning af mad. 
Fordele: Vi kan servicere medlemmer og gæster og dermed øge interessen for at spille Dronninglund 
og vi kan selv være styrende. Ligeledes vil det formentlig være nemmere at få hjælp fra frivillige 
medlemmerne, når de kan se ”gevinsten” (grill ved hul 6 m.m.). Desuden kan vi selv reagere så snart vi 
ser der er noget der ikke fungerer eller er uhensigtsmæssigt. 
Ulempe: Vi står med hele ansvaret. 

6.7. Regel 
I forbindelse med implementeringen af nye regler anbefales at alle medlemmer får den nye 
lommeguide pris kr. 12,00 v/køb af 250 stk. (BP) 
Der var enighed om at indkøbe kr. 250 stk. til uddeling og derefter se hvor stort behovet er. 

6.8. Handicap 
BP gennemgik den nuværende handicapnøgle op i mod, hvordan hullerne i DGK spilles på baggrund af 
handicap. 
Forslag til ny handicapnøgle er vedtaget, dog skal der undersøges med skilte. 

6.9. Sport 
Intet 

6.10. Juniorer 
Intet 

6.11. Medlems- og begynderudvalg 
Intet 
 

7. Radi 
7.1. Henvendelse fra Brønderslev Turisme og Erhverv 
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https://brondersleverhverv.dk/om-os/medlemmer-broenderslev-erhverv-turisme/bliv-medlem/ 

Punktet er udsat 
7.2. Frivilligkoncept 

Punktet er udsat. 
 

8. Mødekalender 
8.1. Næste møde 

Mandag den 19/11 kl 19 kun omhandlende økonomi. 
8.2. Dato for generalforsamling 

Jacob Munch Hansen har sagt ja til at være dirigent. 
Dato for generalforsamling er den 13. februar 2019 
 

9. Eventuelt  
PH: Der er sponseret nogle penge, der bliver brugt til to røde bøgetræer, der plantes på hul 10. 
BP: forventer vi fortsætter med 4Golf og derfor deltager i et kommende møde i den sammenhæng. 
 

10. Personale 
10.1. Pro elev 

BP orienterer om situationen. 
10.2. Møde med Greenkeeperne og 3F 

Blev gennemgået under økonomi. 
10.3. Julegaver 

Der er 3 afbud fra bestyrelsen, men 23 tilmeldte. 
MP undersøger mulighederne for julegaver. 

 
 
Sekretæren 
 
 
 
TODO-Liste 

 Turneringsplan (JB, TC og BP- 2019) 

 ”Ombygning” af indgangsområdet (BP, BA, MJ 2019) 

 Retningslinjer for GF skrives ind i forretningsordenen. (BP og AM – 01.19) 

 Funktionsbeskrivelse for udvalgene input fra udvalgene 010817 (BP og AM samler input 01.19) 

https://brondersleverhverv.dk/om-os/medlemmer-broenderslev-erhverv-turisme/bliv-medlem/

