Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8/11-16 i Klubhuset.
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 oplyste, at vintervejret havde været årsag til den første aflysning, idet
Grønlangkålsmatchen i lørdags ikke kunne afvikles p.g.a. snestorm. Der var ellers tilmeldt mere end 160
medlemmer, og der var således flere på ventelisten, idet der ikke kan presses flere ind på 3 sløjfer end 144
deltagere. Flot med så mange tilmeldte, og det var som tidligere oplyst Jan og Ellas sidste Grønlandkålsmatch.
Matchen er dog ikke aflyst – men blot udsat til den 20/11-16, hvor vi så håber på bedre vejr.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis gennemgik herefter økonomien pr. 31/10-16, og det er begrænset, hvad nyt der er sket siden sidste
bestyrelsesmøde den 19/9.
Prognosen siger fortsat, at vi kommer ud med et underskud på ca. 100 tkr.
Tab på debitorer:
Desværre er der 14 medlemmer, der ikke har betalt kontingent – eller ikke overholdt indgåede afdragsaftaler
- de 3 af dem er fra 2015. Beløbet er alt i alt på små 30 tkr. Der er indledt sædvanlig rykkerprocedure, men
vi kan ikke forvente, at alle betaler alt, hvad de skylder. Gælden hos nogle er dog også ganske lille.
Greenfee:
Greenfee-indtægterne på 557 tkr. når ikke de 700 tkr., som er budgettet for hele 2016, især ikke nu, hvor
vintervejret er sat ind. Det skal dog siges, at der skal indtægt føres ca. 100 tkr. ifm. Golfring Nordjylland – så
det såmænd ikke så ring’ endda.
De samlede indtægter på 5.406 tkr. er 364 tkr. under budgettet pr. 31/10.

Om udgifterne kan det siges, at der er sparet mest på banen og i administrationen, og pr. 11/11 er der kun
Ray og Per tilbage af greenkeeperne.
De samlede udgifter på 3.653 tkr. er 127 tkr. under budgettet, så der er altså også sparet, hvor der spares
kan.
Langfristet gæld:
Der er indtil nu afdraget 720 tkr. på denne gæld og ved årets udgang vil vi nå op på ca. 950 tkr.
Medlemsstatus:
Pr. 1/1-16 var der 1068 medlemmer i klubben, og dette tal er nu på 1062 – altså en tilbagegang på 6
medlemmer.
Regionsmøde DGU:
DGU har afholdt Regionsmøde den 25/10 i Dronninglund, men Hjørring Golfklub deltog desværre ikke p.g.a.
sygdom. Der er nu 151.139 reg. golfspillere i Danmark – det er 141 mere end i 2015.
Flexmedlemsskaberne stiger ikke bare i Hjørring. På landsplan er dette tal steget fra 26.998 i 2015 til 28.829
i år.
Statistikken for 9 nordjyske Golfklubber (Hvide Klit – Frederikshavn – Sæby – Hjørring – Hirtshals – Sindal –
Løkken – Blokhus – Brønderslev) viser, at Hjørring nu er den klub, der har flest aktive medlemmer – iflg.
statistikken 1001.
Statistikken viser også, at der i 2008 var 7.551 medlemmer i disse klubber. Nu er der 6.257 – en tilbagegang
på 1.294 medlemmer – eller hvad der svarer til en pæn stor Golfklub.
M.h.t. flexmedlemmer var der i 2008 ikke nogen – i 2016 var der 521 i disse 8 klubber.
Forskellen på fuldtids kontingent og flexmedlemsskabs kontingent (ca. 3000.- kr.) beløber sig til ca. 1,5 mio.
kr. og lægger vi så yderligere den ”manglende” kontingent indbetaling for de 1.294 udmeldte medlemmer til
dette beløb, svarer det til, at hver af de 9 klubber i gennemsnit mangler ca. 1 mio. kr. i kontingentindtægter
i forhold til 2008-medlemstallet og fordelingen.
Orienteringssager:
Golfspilleren i Centrum (GIC):
Jane orienterede om analysen af de svar, som 314 greenfee-spillere har givet vedr. besvarelser af tilsende
spørgeskemaer efter at have spillet i Hjørring – samt svar fra 373 af vores egne medlemmer. Der er stort set
ikke noget nyt i besvarelser, som vi ikke har set i forvejen. Der henvises til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Vejkendelse:
Peter Norskov orienterede om istandsættelsen og vedligeholdelsen af Vinstrupvej, som er omtalt i tidligere
referater fra bestyrelsesmøder. Hjørring Kommune har fremsendt udkast til en kendelse af 24/10-16 med
høringsfrist til den 14/11-16.
Af kendelsen fremgår det, at Hjørring Golfklub har ansvaret for 275 m af vejen - målt fra Vidstrupvej – d.v.s.
asfaltstykket og grusvejen (ca. 50 m) frem til den nordlige afslutning af beplantningen mellem vejen og vores
P-plads. Det fremgår endvidere, hvordan vejstykket skal vedligeholdes.
Der er enighed om, at Hjørring Golfklub ikke vil protestere vedr. kendelsen. Peter orienterer kommunen.

Juniorudvalget:
Lars Østergaard er ny formand i Juniorudvalget.
Beslutningssager:
MGP 2017.
Som det tidligere er oplyst, er det bestyrelsens opfattelse, at MPG har været en succes, idet ordningen har
været med til at knække den nedadgående kurve i medlemstallet, som klubben havde i en del år.
Det er derfor besluttet, at konceptet fortsætter som tidligere, og overskriften vil derfor være:

Spil golf i Hjørring Golfklub hele 2017 for kun 498 kr.
Der vil senere blive udfærdiget en skrivelse/annonce vedr. de nærmere bestemmelser for at kunne deltage.
Tidsbestilling:
Der er modtaget en skrivelse fra et af vores kvindelige medlemmer, der sammen med andre den 26/9-16
følte sig dårlig behandlet af andre (mandlige) medlemmer, der mente at være berettiget til at ”slå ud først”,
hvilket iflg. skrivelsen ikke har været tilfældet. John Friis oplyser, at der er modtaget flere henvendelser om
dette, og det er nu (igen) nødvendigt at få strammet reglerne op. Dette kan evt. ske ved hjælp af baneservice.
Golfring Nordjylland.
John Friis oplyste, at der er afholdt møde i Golfring Nordjylland den 13/9-16, og fra dette møde kan der
oplyses, at ordningen fortsætter i 2017, og der er Hjørring, der har formandskabet. Det undersøges, om der
skal optages endnu en golfklub i ringen – der er angiveligt plads til én allerhøjst to klubber mere i aftalen.
Kontingentet forbliver 600 kr. i 2017, men hvis der kommer en klub mere til, forhøjes kontingentet til 700 kr.
SGN:
Michael Svendsen og Peter Norskov har den 4/10-16 deltaget i SGN-møde. Ordningen fortsætter også i 2017.
Budget 2017:
John Friis har udarbejdet – og udleveret – første udkast budgettet for 2017 inklusive forudsætninger. Det er
til orientering og diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
Midlertidig Lokal Regel om spil med lejeforbedring i Hjørring Golfklub:
Bemærk, at nedennævnte regel er gældende. Bemærk ligeledes, at der kan handicapreguleres fra den 1.
november til 30. april, selvom der er lejeforbedring – dog ikke hvis der spilles til vintergreens.

Midlertidig Lokal Regel om spil med lejeforbedring for Hjørring Golfklub
”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden
løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden
for (Angiv området, f.eks. 15 cm, én køllelængde etc.) fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå,
som ikke er i en hazard eller på en green.
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden
ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer
til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som
den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden
måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til
fairwayhøjde eller lavere.
___________________________________________________________________________
*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen
yderligere straf efter den Lokale Regel.”
___________________________________________________________________________

Vedrørende Handicapregulering:
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30. april, såfremt alle
handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.
Der kan ikke handicap reguleres såfremt der spilles til vintergreens.

Hjørring Golfklub
November 2016
Ad 4 - drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Intet.
Ad 5 - evt. andre relevante emner.
Intet.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7/12-16 kl. 1900.
Rie Bræmer er ikke på sekretariatet fra den 30/11-16, men starter igen primo februar 2017.
Der afholdes Generalforsamling den 23/2-17. Nærmere følger.
Jens Erik Poulsen, sekretær.

