Referat fra medlemsmøde i Hjørring Golfklub 8. november 2016 i Klubhuset.
Tirsdag den 8. november 2016 blev der afholdt medlemsmøde i Golfcafeen, hvor der foruden bestyrelsen var
12 medlemmer til stede.
Indledningsvis skal det oplyses, at hele oplægget i form af power point til medlemsmødet kan ses på
hjemmesiden, og dette referat vil derfor være i afkortet form.
Der henvises i øvrigt til referat fra bestyrelsesmøde, som blev afholdt kort før medlemsmødet, og hvor også
diverse emner er omtalt.
Velkommen:
Formand Michael Svendsen bød velkommen og nævnte bl.a., at






Det p.g.a. vintervejret havde været nødvendigt at udsætte Grønlangkålsmatchen i lørdags, hvor der
eller var tilmeldt flere end de 144 spillere, der kan ”presses” ind på 3 sløjfer. Matchen er dog ikke
aflyst men udsat til den 20. november, hvor man så håber på bedre vejr.
Konceptet med Meget Golf for Pengene – MGP – fortsætter også i 2017 efter nogenlunde samme
koncept, idet ordningen må betegnes som en succes, eftersom det har været den væsentligste årsag
til, at nedgangen i medlemsantallet er ophørt.
Formanden orienterede også kort om status vedr. klubbens økonomi – se nærmere vedr. John Friis
orientering.

Gennemgang af aftenens emner:
Ved hjælp af Power Point fortalte John Friis herefter om dagens program og oplyste bl.a. følgende om de
forskellige emner:
Økonomi: John Friis gennemgik klubbens økonomi pr. 31/10-16 og oplyste bl.a., at
Prognosen for årets regnskab viser et underskud på ca. 100 tkr.
Medlemstallet er stabilt – omkring 1060 – 1070.
Meget Golf for Pengene (MPG) fortsætter i 2017, idet ordningen må anses for at være en succes, idet
medlemstallet som anført ovenfor nu er stabilt.
DGU har afholdt regionsmøde, og her blev det oplyst, at medlemstallet for samtlige golfklubber i Danmark
var let stigende fra 2015 til 2016, og har ligget meget stabilt på godt 151.000 medlemmer på landsplan siden
2008. Dette er dog ikke tilfældet i Nordjylland, hvor der siden 2008 år har været en nedgang på 1.294 aktive
medlemmer (for 9 nordjyske klubber i Hjørring, Frederikshavn & Brønderslev kommuner) – eller hvad der
svarer til en pæn stor golfklub. Desuden er antallet af flexmedlemmer stigende, idet der nu er knap 29.000 i
hele Danmark.
Golfring Nordjylland fortsætter også i 2017 – og det er Hjørring Golfklub, der har formands skabet. Fra de 5
klubber i ”ringen”, er der 914 medlemmer, som i alt har indbetalt 548 tkr., og af dem skal Hjørring Golfklub
have ca. 100 tkr. Det er muligt, at der skal optages endnu en klub i ”ringen” – der er angiveligt plads til én
allerhøjst 2 klubber mere i ordningen.

Til foråret – evt. i maj – vil der i Hjørring blive afviklet en turnering i Golfring Nordjylland regi med plads til
120 deltagere. Nærmere herom senere.
Golfspilleren i Centrum har sendt spørgeskemaer ud til greenfeespillere og egne medlemmer. 314
greenfeespillere og 373 af vores egne medlemmer har svaret. Kritikpunkterne er stort set kendt i forvejen og
vil blive søgt afhjulpet.
Fokusområder: For at koncentrere os om bestemte emner i stedet for ”det hele”, har bestyrelsen på møder
besluttet, at vi netop nu vil koncentrere os om forbedringer på
1. Banen – og hvad dertil hører
2. P-pladsen og de omkringliggende bygninger
På banen er der – som alle vist ved – problemer med gåsebiller. Det er begrænset, hvor meget ”gift” vi må
bruge, og det anbefalede middel MeritTurf er meget dyrt. Der er forsøg i gang med kompost og hønsemøg.
Vores P-plads ser noget miserabel ud – vi forsøger at gøre noget ved det. Der er indtil nu fjernet de øst-vestvendte telemaster, og det har givet lidt luft.
Der skulle have været sæsonafslutning lørdag den 12. ds., men det blev udsat p.g.a. vintervejret.
Sæsonafslutningen afholdes i stedet for den 26/11.
Handicapregulering: Der er indført nye regler fra DGU vedr. handicapregulering, idet man kan blive reguleret,
selvom der foretages lejeforbedring. Det er dog udelukket, hvis der spilles til vintergreens, og det sker fra uge
51. Der henvises til regelsættet.
Julebanko afholdes i år den 5/12. Nærmere oplysning i foyren / vores facebook side.
Der var en del spørgsmål fra de fremmødte, som blev besvaret af især John – og der var i det hele taget en
god dialog.
Mødet sluttede med, at der blev sagt tak for i aften - og kom godt hjem.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

