
 

Medlems Referat til bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub        
4/2019 
 
Dato og tid:   Mandag den 1. April 2019 kl. 17.30 
Sted:   I klubhuset 
Referent:   Rasmus Baun Norup 
 
Mødedeltagere:  John Sahlertz 

Claus Kristiansen 
 Maja V. Andersen 
Kenneth R. Pedersen 
Leif Bo Geisler 
Henrik Juul Andreasen 
Rasmus Baun Norup 
 
Afbud Grethe Espesen 

 
Afbud:   

Dagsorden Referat Aktion 

Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

Godkendt 
 

 

Opfølgning på sidste 
referat 

  

Beslutningspunkter 
 

• Forslag fra medlem ang. Belønning for 
rekrutering af nye medlemmer.  
 
Vi holder fast i en lektion/ flaske vin for at have 
anbefalet et nyt fuldtidsmedlemskab. 
 

 
 

Orienteringspunkter 
Formanden 
 

• Ny måde at lave nyhedsbreve på 
Der skal laves et fælles nyhedsbrev. Med 3 
klummer fra formand, Greenkeepere og 
kontor/træner. 
Sendes ud ugen efter bestyrelsesmødet. 
Opdaterer en måned frem med turneringer osv. 

• Nyt fra repræsentantskabsmøde 
 
Rekruttering var det overordnede tema.  
Men i generelle træk gik det ud på hvordan vi 
fik solgt golfsporten, på trods at de mange 
negative klicheer om golf.  
 

 

 
RBN + JS 
 
 
 
 
 
 
 



 

Næsteformand 
Junior-Elite 
 

• Info fra distriktsmøde. 
DGU overtager juniorarbejdet fra distrikterne.  
Der skal sikres et sted for alle juniorer uanset 
alder og niveau. 
 
5. klasses projekt opstartes og bliver sendt ud. 
 

 

Kasserer 
 

  

Husudvalg 
 

• Evaluering på banens dag. 
En rigtig god dag, hvor vejret var med os, og 
hvor de mange frivillige virkelig tog fat.  
Græskant skæres af ved måttekanter kunne 
være et eliteprojekt.. 
 

 

 

Begynder 
 

• Orientering omkring opstartsmøde med Robert, 
Henrik og Leif. 
Der er gået tur på par 3 banen hvor de nye 
regler er gennemgået.  
Der søges stadig nye hjælpere til par 3 banen om 
onsdagen.  
 

• Ny folder til de nye, både prøvemedlemmer, til 
dem har bestået prøven og nye medlemmer fra 
andre klubber. Robert har lavet udkast til nogle 
nye. 

 
• Mentorer skal opsøge nye medlemmer, og ikke 

omvendt.  
 

 

Baneudvalg • Nyt fra Baneudvalgsmøde onsdag d. 27/3. 
Det var et godt møde. Der laves et referat som 
bliver lagt på hjemmesiden.  

• Status på hul 8 og 15 
Arbejdet er lavet færdig dog mangler de at ligge 
rullegræs på hul 15. 

• Broen på hul 16 bliver lavet i løbet af sommeren. 
• Der bliver flyttet sand fra højre fairway bunker 

på træningsområdet til venstre green bunker på 
træningsområdet. 

 
 

 

Rekruttering • Opfølgning på arrangementet for de nye d. 30/3.  



 

Der dukkede 2 op. Fokus er nu på golfens dag d. 
28/4. Der annonceres i ugeavisen, samt de 
sociale medier. Samt postkasser i udvalgte 
nybyggerkvarterer. 
 

Sekretariat 
 

• Medlemsstatus 
Vi er pt ca. 760 medlemmer. Tendensen er dog 
positiv. Vi ser flere der opgradere og melder sig 
ind igen. Specielt Men Section ser ud til at have 
haft en god effekt med at skaffe nye medlemmer. 

• Greenfee  
Stadig ikke mange gæster. 

• Spørgsmål fra medlem ang. om det er lovligt / i 
orden at folk med egne biler har andre med i 
bilen end dem selv? 
Her blev det slået fast at hver bil har 2 ejere, og 
det kun er disse 2 der må befinde sig i bilen 
under runden, ellers skal der opkrævet for leje 
af en bil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 
 

 
• Hjemmesiden vil løbende få en opdatering 

 
 

• De gule pæle skal sættes op på par 3 banen. 
• Der bliver stillet blå pæle op ved teltområde på 

par 3 banen så begynderne kan lærer om disse 
pæle også.. 
 
 

 

Næste 
bestyrelsesmøde 

• mandag den 6/5 kl 17.30 i klubhuset.  

 


