Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 28/1-17
Til stede var:
Michael Svendsen.
John Friis
Peter Norskov Kristensen
Per B. Nielsen
Johnny Haugaard
Jens Erik Poulsen
Afbud:
Jane Gram Hansen

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 der nu er truffet aftale med de nye forpagtere af Golfcafeen –
Jens og Pernille. Overtagelsen sker reelt den 10/4, men det nye forpagterpar vil delvis være til stede i
cafeen forinden for at se, hvordan Jan og Ella har tilrettelagt deres arbejde.
Michael Svendsen oplyste endvidere, at der som tidligere nævnt er ved at blive oprettet et samarbejde
mellem Ældresagen og Hjørring Golfklub med henblik på evt. at få medlemmer fra Ældresagen til at spille
golf. Nævnte samarbejde er iværksat af DGU og vil for Hjørring Golfklubs vedkommende starte op først i
april med medlemmer af Senior- og onsdagsklubben som hjælpere.
Som omtalt i sidste referat har der været en henvendelse fra Seniorklubben vedr. overholdelse af
bookingtider m.v. Formanden og John Friis har talt med formand Seniorklubben og onsdagsklubben, og
Michael Svendsen og John Friis har skrevet et notat til Seniorklubben & onsdagsklubben, og sagen skulle
dermed være afsluttet.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis fremlagde og gennemgik det endelige årsresultat pr. 31/12-16 og oplyste, at der ikke siden sidste
bestyrelsesmøde er sket de store ændringer vedr. økonomien. Vi kommer ud med et underskud på 79 tkr. ,
hvilket må betegnes som et resultat, bestyrelsen kan være tilfredse med.
Bl.a. henset til,
 at der samlet set er afdraget 796 tkr. på gælden, idet den langfristede gæld er nedbragt med 964
tkr., medens kassekreditten desværre er steget med 167 tkr.
 at der er foretaget afskrivninger på 1,030 mio.
Der er kun foretaget de absolut nødvendige investeringer i 2016, og i øjeblikket er der ved at blive malet
indvendige døre i Golfcafeen og foyeren, ligesom der er foretaget udskiftning af vinduer og døre i Golfcafeen
og Pro-shoppen.
John Friis medtager regnskab i hovedtal i nyhedsbrev der udsendes kort efter bestyrelsesmødet.

Medlemsstatus:
Den 31/12-15 var der 1.068 medlemmer i Golfklubben og pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer – altså en
tilbagegang på 12, og det er et acceptabelt tal.
Orienteringssager:
Tilskud fra fonde:
Golfklubben har modtaget 5 tkr. i januar fra Hjørring Kommune i forbindelse med deres Talent/elitestøtte
program. Der er sendt en ansøgning til SparNord-fonden til støtte for køb af udstyr til juniorafdelingen.
Beslutningssager:
DGU,s Repræsentantskabsmøde:
DGU,s Repræsentantskabsmøde afholdes i Kolding den 17-18/3-17. Hjørring Golfklub bliver repræsenteret
af Michael Svendsen.
Beslutningssager:
Regnskab for 2016 er godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Det endelig budget for 2017 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Afviklingen af Generalforsamlingen den 23/2-17 er gennemgået og opgaverne er fordelt.
På valg er:
Per B. Nielsen – ønsker ikke genvalg.
Johnny Haugaard – ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår følgende til nye medlemmer af bestyrelsen:
Helle Christensen
Jan Thomsen.
Beretningen blev godkendt af bestyrelsen og medtages i ovennævnte nyhedsbrev.
Ad 4 – drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.
Intet.
Ad 5 - evt. andre relevante emner.
Intet.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23/2-17 kl. 17.00
Generalforsamling afholdes den 23/2-17 kl. 19.00 – nærmere følger.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

