Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 7/12-16 – afholdt i
Sparekassen Vendsyssels lokaler.
Til stede var:
Michael Svendsen.
John Friis
Peter Norskov Kristensen
Per B. Nielsen
Jane Gram Hansen
Jens Erik Poulsen
Afbud:
Johnny Haugaard

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 Jan og Ellas grønlangkålsmatch nu er afviklet med succes – efter
at den i første omgang var blevet aflyst p.g.a. snestorm.
Formanden oplyste, at han via DGU er blevet orienteret om, at der er startet et samarbejde op mellem
Ældre Sagen og golfsporten. Det bygger på et basiskoncept, der strækker sig over 3 måneders
begyndergolf, udarbejdet af DGU - og offentliggøres via introduktionsmøder for Ældre Sagens medlemmer.
Der har været afholdt møde med Ældre Sagen i Løkken vedr. emnet for Løkken og Sindal Golfklubber.
Ældre Sagen er interesseret i et møde med Hjørring Golfklub, og det siger vi naturligvis ja til.
Michael Svendsen er tovholder.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis oplyste, at der ikke siden sidste bestyrelsesmøde er noget særligt nyt vedr. økonomien – opgjort
pr. 30/11.
Prognosen viser fortsat et underskud på ca. 100 tkr.
Kassekreditten viser, at der er trukket 278 tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år.
Der afdrages i år 966 tkr. på den langfristede gæld.
Totalt set afdrages der ca. 750 tkr. på gælden.

Investeringer: Intet nyt.
Medlemsstatus: Intet nyt.
Orienteringssager:
Golfring Nordjylland:
John Friis oplyste, at der er indkaldt til møde i Golfring Nordjylland den 8. ds., hvor det endeligt skal
afgøres, hvordan 2017 skal afvikles. Umiddelbart ser det ikke ud til, at flere klubber tilslutter sig ringen i
2017, og som det ser ud i skrivende stund, fortsætter aftalen derfor uændret.
Regnskabet for 2016 er gjort op, og det viser, at der er solgt 910 medlemsskaber á 600,- kr., og det giver en
samlet pulje på 540.000,- kr. til fordeling (efter antal runder i de enkelte klubber).
Af dem får Hjørring Golfklub 106.555.- kr.
Vejlaug:
Som nævnt i tidligere referater fra bestyrelsesmøder, skal Vinstrupvej og det tilhørende drænanlæg
vedligeholdes, og et af spørgsmålene er – naturligvis – hvordan skal udgifterne fordeles blandt
interessenterne/brugerne. Kommunen har fremsendt et kendelsesforslag, men der er endnu ikke afsagt
nogen endegyldig vejkendelse.
Vandet løber – som Peter siger – men noget fint sand ”løber med” ud i søen ved Vest 9, og det betyder, at
der skal fjernes 30-50 kbm. sand/mudder – noget som Ray vil stå for.
Desuden skal der til næste år køres noget grus på vejen, men den endelige fordeling af udgifterne er endnu
ikke fastlagt – men det er for Golfklubben et overkommeligt beløb.
Tovholder er Peter Norskov.
Beslutningssager:
Budgetvedtagelse:
John Friis har udarbejdet budget for 2017 – udvisende et resultat på omkring -50 tkr.
Der er bl.a. taget hensyn til følgende ændringer i forhold til i år:
 2016 var et dårligt greenfee-år, bl.a. på grund af gåsebiller, idet der pr. 1/9 skete en prisreduktion.
 Der skal til næste år købes ekstra gødning - lageret er tomt.
 Der skal købes en del merit turf af hensyn til bekæmpelse af gåsebiller
 Evt. ændring af udgifter/indtægter til Cafeen/huset p.g.a. ny forpagtningsaftale.
 Der skal i 2017 afvikles ca. 978 tkr. på den langfristede gæld.
Budgettet er godkendt.
Generalforsamling 2017.
Som tidligere nævnt afholdes den årlige Generalforsamling den 23/2-17.
På valg er:
Per B. Nielsen og
Johnny Haugaard
og de ønsker ikke genvalg.

Skilte på banen.

Jane Gram Hansen har i årets løb undersøgt, hvordan skiltningen er på Hjørring Golfbane, og hun er
kommet med flere forslag til ændringer og forbedringer. Bl.a. er der ved nogle af damernes tee-steder slet
ingen skilte.
Jane har allieret sig med en grafiker, som har sendt forslag til ny og bedre skiltning, men noget endeligt er
endnu ikke aftalt.
Jane er tovholder og arbejder videre med sagen.

Brev/klage fra Seniorklubben.
Golfklubben har modtaget en skrivelse fra formanden for Seniorklubben – Christen Søndergaard – som på
Seniorklubbens vegne beklager sig over, at andre medlemmer ikke tager hensyn til Seniorklubbens
medlemmer, bl.a. ved ikke at overholde bookingtider og turntider m.v. I brevet anføres det bl.a., at det er
generende, upraktisk og helt unødvendigt at booke tider i Golfbox for Seniorklubbens medlemmer. I mange
år har det fungeret udmærket, at ikke alle klubbens medlemmer nødvendigvis skal møde frem før kl. 08,
men at man bare møder ind i god tid før tilmeldingstiden.
Det er aftalt, at Michael og John tager en snak med Christen Søndergaard.
Ad 4 – drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Baneudvalget:
John Friis oplyser, at Øst og Syd nu er lukket, og der kan kun bookes/spilles på Nord og Vest.
Ad 5 - evt. andre relevante emner.
Intet.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28/1-17.
Generalforsamling afholdes den 23/2-17 – nærmere følger.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

