Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. august 2016
Til stede var:
Michael Svendsen
John Friis
Peter Norskov Kristensen
Per B. Nielsen
Johnny Haugaard
Jane Gram Hansen
Jens Erik Poulsen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Orientering fra formanden.
Orientering fra GM.
Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Evt. andre relevante emner.
Eventuelt.

Ad 1 – godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
Ad 2 – orientering fra formanden.
Formanden bød velkommen og glædede sig over, at der er god tilslutning til de turneringer, som afholdes i
klubben – bl.a. Vendsyssel Open, hvor klubben også får et økonomisk overskud. Desuden afholdes der i den
kommende weekend PRO/AM og den 17-18/9 afvikles klubmesterskaberne.
Formanden oplyste ligeledes at i fortsættelse af henvendelsen fra DGU før sommerferien, var det nu lykkedes
at aftale et møde med Morten Backhausen, DGU, den 16/9-16 for at drøfte MGP ordningen i relation til
fuldtidsmedlem / Flexmedlemsskab. Vi mener, at de kan registreres som fultidsmedlemmer, når de har
opnået golfkørekortet, men det må mødet den 16/9 afklare.
Som en udløber af dette har Hjørring Golfklub i starten af august modtaget en henvendelse fra Hirtshals
Golfklub vedr. vores MGP-medlemmers spil på andre baner (læs Hirtshals) – en henvendelse, som også
Løkken og Sindal Golfklubber står bag. Der er blevet afholdt et møde med Hirtshals Golfklub, som mente at
MGP-spillere skulle betale fuld greenfee, da de ikke kan registreres som fuldtidsmedlemmer, men skal være
flexmedlemmer og derfor ikke kan benytte ½ greenfee ordningen under SGN. Hjørring Golfklub har svaret
Hirtshals Golfklub, og de involverede MPG-spillere er orienteret via brev om ikke at spille til ½ greenfee i disse
klubber indtil der foreligger af afgørelse med DGU på mødet den 16/9.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi.
John Friis gennemgik herefter økonomien pr. 31/7-16.

Det kniber fortsat med at holde indtægterne på det niveau, som budgettet og sidste år viser. På
kontingentsiden er vi 158 tkr. efter budgettet og 111 tkr. efter sidste års tal. Vi er også under budget og sidste
år m.h.t. greenfee, og det betyder, at samlet set er indtægterne 250 tkr. under budget og 208 tkr. under
sidste års tal. Det skal dog siges, at der for nuværende ikke er indtægtsført nogle penge fra Golfring
Nordjylland ordningen, hvilket først sker i december efter en opgørelse af antal spillede runder på de 5 baner.
Se herom senere i referatet.
De manglende indtægter har bevirket, at det har været nødvendigt at spare på udgifterne, og det er især
banen, der har holdt for med en besparelse på 89 tkr. i forhold til budgettet.
På de samlede udgifter er der sparet 134 tkr. i forhold til budgettet, og 103 tkr. kr. i forhold til sidste år.
Det giver et resultat før afskrivning og finansiering på -116 tkr. i forhold til budgettet.
Det er Johns vurdering p.t., at det bliver meget svært at få regnskabet til at udvise et overskud i år, og der
derfor estimeres et resultat mellem 0 og -100 tkr.
Kassekreditten er lidt dårligere end samme tidspunkt sidste år.
Den langfristede gæld afvikles efter planen, og det forventes, at der afdrages 7-800 tkr. på gælden i år.
Investeringerne er holdt på et lavt niveau i år, men der skal evt. en ny PC og en opgradering til for at kunne
styre vores vandingsanlæg.
Medlemstallet er også stabilt – der er p.t. 1062 medlemmer i klubben, hvilket er 6 mindre end ved årsskiftet.
Orienteringssager:
Renovering af drænanlægget på Vinstrupvej – som også er omtalt på de foregående referater.
Peter Norskov oplyste, at arbejdet nu er så langt fremskredet, at der ved en test i fredags blev konstateret,
”der er hul igennem” drænrørene over til søen nord for P-pladsen. Der mangler endnu noget
oprensningsarbejde ved søren. Udgifter for Golfklubben beløber sig til 3 - 4.000.- kr.
Stafet for Livet:
Stafet for Livet afvikles i den kommende weekend, og der er p.t. ca. 1.430 tilmeldte (det blev i alt til 1717).
Ligesom sidste år er Vest 7-8 og 9 lukket for spil i den periode, hvor arrangementet afvikles. Desuden vil der
i år også blive rejst et telt til Golfcafeen på P-pladsen mellem hovedbygningen og N1.
Regionsmøde:
DGU,s regionsmøde afholdes i Dronninglund den 25. oktober. Jane Gram Hansen og endnu et medlem fra
bestyrelsen deltager.
Golfring Nordjylland:
Der er 107 medlemmer i Hjørring golfklub, der har tilmeldt sig denne ordning. Der er i alt købt 914
medlemskaber for 548.000 kr. i de 5 klubber, og der venter således en større sum penge der indtægtføres i
december fordelt efter antal spillede runder.
Der var evalueringsmøde i Golfringen dagen før herværende bestyrelsesmøde, og her blev det besluttet, at
golfklubberne skal melde tilbage inden den 10/9, om klubberne vil fortsætte – og den endelige vedtagelse
sker på et møde den 27/10. Det skal bl.a. også diskuteres, om antallet af klubber skal udvides.
Hjørring Golfklub er indstillet på at fortsætte i ordningen, idet det tilmeldte antal vidner om stor interesse
for ordningen, der må betragtes som en succes.

Golfspilleren i Centrum:
Jane orienterede om de svar, som klubben har modtaget fra tilfredshedsundersøgelserne via Golfspilleren i
Centrum fra såvel egne som fremmede spillere.
Materialet er ret omfattende, men fra
Gæstespillerne kan der bl.a. nævnes følgende kritikpunkter:






Der mangler information på teesteder m.v.
Der mangler skiltning om ”ring med klokken” fra nogle dame-teesteder
Oplysninger om fletteregler
Bunkers er ikke ens – der er ukrudt i nogle og der ønskes flere river i andre.
Langt græs efter slåning

Men også positive tilkendegivelser:



Dejlig og varieret bane
God restaurant.

Fra klubbens egne medlemmer kan nævnes følgende:




Der er for mange ”klubber i klubben”
Gode fairways
Greens har en passende hastighed

Hvis vi ser på landsgennemsnittet, kan følgende punkter nævnes, hvor vi ligger højere end
gennemsnitsscoren:





Restaurant
Træningsfaciliteter
Proshop
Ledelse

Ud fra de nævnte kritikpunkter har bestyrelsen besluttet, at



Klubben uddeler en gratis baneguide pr. bold til greenfee-spillere
Undersøger muligheder for bedre skiltning på banen – bl.a. på dame-tee-stederne.

Ray har oplyst, at årsagen til, at det opleves at mangle sand i bunkers, skyldes, at når det har regner meget
som i år, bliver sandet blandet med jord der skylles ned fra siderne, for reelt mangler der ikke sand i vores
bunkers, men det er mere et spørgsmål om ressourcer til at vedligeholde disse efter de mange regnskyl.
Beslutningssager:
Bestyrelsen har gennem året drøftet, hvilke indsatsområder vi i klubben – på både kort og lang sigt - skal
fokusere på for at forbedre forholdene for såvel egne spillere som greenfee-spillere.
Der er i første omgang udpeget 2 fokusområder, nemlig
 Banen og de omkringliggende arealer (tovholder Per Nielsen)
 P-pladsen / udenoms arealer klubhus (tovholder Jens Erik Poulsen)
Nærmere oplyses senere.

Ad 4 – Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Eliteudvalget:
Jane oplyste, at udvalget netop har holdt møde, og eftersom der er for få spillere i dameafdelingen, prøver
man nu på at skaffe nye spillere – og 3 har allerede meldt sig.
I herreafdelingen er der også for få spillere, og man har været nødt til at trække et af de 4 hold. 1. holdet skal
spille oprykningsspil til 1. division den 3/9.
Der skal bruges 27 spillere til 4 hold, og det har man altså ikke kunnet samle p.t. Til næste år vil der kun blive
tilmeldt 3 hold, og til det skal der bruges 20 spillere.
Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19/9-16 kl. 1900 i Klubhuset.
Bestyrelsen afholder innovationsmøde den 25/9-16 kl. 09.00 i Klubhuset om klubbens 2021-planer.
Ideer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være tovholderne i hænde senest til bestyrelsesmødet den
19/9-16.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

