Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/9-16 i Klubhuset.
Til stede var:
John Friis
Peter Norskov Kristensen
Per B. Nielsen
Johnny Haugaard
Jane Gram Hansen
Jens Erik Poulsen
Afbud:
Michael Svendsen.

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 var fraværende. Relevant stof nævnt af John Friis under pkt. 3.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis orienterede om økonomien pr. 31/8-16.
Der er ikke meget nyt vedr. den økonomiske situation siden sidste møde, idet ”golfåret’” så småt er ved at
gå på hæld, og der kommer kun indtægter i form af greenfee og Golfring Nordjylland.
Prognosen lyder fortsat på, at årsregnskabet vil vise et underskud på omkring 100 tkr.
August var en dårlig måned m.h.t. greenfee-indtægter p.g.a. dårligt vejr. Desuden har klubben sat greenfee
ned med 100 kr. p.g.a. fugleskader i forbindelse med gåsebiller.
Trækket på kassekreditten er i overkanten i forhold til 2015 p.g.a. de manglende indtægter.
Medlemsstatus: Ved årsskiftet var der 1068 medlemmer i klubben og det er det samme antal pr. dags dato.
Så medlemstallet har stabiliseret sig de sidste 2 år.
Der henvises i øvrigt til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Orienteringssager:
Golfspilleren i Centrum (GIC):
Jane Gram Hansen orienterede om de sidste tal fra GIC. Generelt kan det siges, at der her sidst på året er få
besvarelser. Vi har fået kritik for september – var under landsgennemsnittet – nogle kritiserer vores

fletteregler, andre at der ikke er poletter ved DR. Selvfølgelig får fugleskaderne – primært på fairway – også
nogle kommentarer med på vejen.

Beslutningssager:
Møde med DGU:
John Friis orienterede om, at Hjørring Golfklub (Michael Svendsen og John Friis) den 16. ds. har haft det
aftalte møde med Morten Backhausen, DGU som opfølgning på henvendelsen omkring vores
begynderordning MGP. På mødet blev MGP konceptet og reglerne gennemgået og ligeledes de
medlemskategorier, der er blevet brugt og kan bruges i den forbindelse.
Konklusionen på mødet var, at MGP-medlemmer, når de har erhvervet ”golfkørekortet” og ønsker at overgå
fra prøvemedlemsskab til aktivt medlemskab, (og dermed få et DGU kort) skal registreres som
Flexmedlemmer, (DGU-kort type F) såfremt de ikke betaler et kontingent der periodiseret svarer til et
fuldtidsmedlemskab for den pågældende medlemskategori. Morten Backhausen anførte, at indholdet af
fleksmedlemskaber defineres af klubben selv iht. de vedtægter, der er gældende for klubben.
Bestyrelsen tager dette til efterretning således MGP konceptet rettes til, så nye golfere (MGP’ere) skal vælge
mellem fuldtids eller flexmedlemsskab, når de overgår fra prøvemedlemsskab til aktivt medlemskab, men at
standarden vil være et fleksmedlemsskab.
Golfring Nordjylland:
John orienterede fra et møde i Golfring Nordjylland den 13/9. Der er knap 1000 der har meldt sig til ordningen
der må betragtes som en succes. Det indkomne beløb fordeles efter antal runder i de enkelte klubber, og en
foreløbig beregning pr. 30. juni viser, at Hjørring står til at modtage godt 100 tkr. Den endelige fordeling sker
den pr. 30. november, baseret på antal runder fra ordningens start og tom. 30. november. Der er ”givet
håndslag” på at ordningen fortsætter i 2017. Det var ligeledes på mødet blevet drøftet, om der skal optages
flere golfklubber i ”ringen”, men det endelige koncept for 2017 vil blive aftalt på et møde den 27/10. På dette
møde vil det også blive drøftet, om der evt. skal benyttes en anden fordelingsnøgle i forbindelse med
fordeling af pengene for 2017.
Efter ovennævnte møde er der udarbejdet og udsendt en pressemeddelelse omkring den succes som
ordningen har været i 2016.
I 2017 er der Hjørring, der har formandskabet for Golfring Nordjylland.
Manglende overholdelse af bookninger:
Per Nielsen orienterede om, at han og 2 andre spillere en onsdag for ca. 14 dage siden havde booket syd/øst
kl. 08.30. Selvom Onsdagsklubben havde booket nord, stod der på dette tidspunkt ca. 25 spillere fra denne
klub og var begyndt at slå ud på Syd 1. Onsdagsklubben var efter Pers vurdering gået over på Syd for at spare
tid – men den går altså ikke.
Fra bestyrelsen skal det pointeres, at bookninger skal overholdes – ellers må man henvende sig i sekretariatet
og evt. få bookningen ændret.
John Friis vil indkalde formændene fra de 4 godkendte ”klubber i klubben” sammen med bestyrelsen for at
orientere dem om gældende regler og samtidig planlægning af 2017 sæsonen.
SGN-efterårsmøde:
SGN afholder efterårsmødet i Ørnehøj Golfklub tirsdag den 4/10-16 kl. 18.00.
Fra Hjørring Golfklub deltager Peter Norskov og Michael Svendsen.

Medlemsmøde i Hjørring Golfklub:
Der vil blive afholdt medlemsmøde i Hjørring Golfklub den 8/11-16 kl. 19.00.
Nørmere følger.
Ad 4 – drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Eliteafdelingen v/Jane Gram Hansen og Johnny Haugaard oplyste, at ingen af eliteholdene desværre rykkede
op i år.
Peter Norskov oplyste på vegne af Juniorafdelingen, at de ønsker flere Teesteder på Vest, som er tættere på
flaget.
Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet.
Ad 6 – eventuelt.
Bestyrelsen afholder innovationsmøde søndag den 25/9-16 med henblik på nærmere at få fastlagt

rammerne for udførslen af indsatsen på de to fokusområder: banen og klubhuset og de
omkringliggende arealer.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 8/11-16 kl. 17.00 i Klubhuset.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

