Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 7/3-17 – afholdt i Klubhuset
Til stede var:
Michael Svendsen.
John Friis
Peter Norskov Kristensen
Jane Gram Hansen
Helle Kristensen
Jan Thomsen
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 0 – bestyrelsens konstituering:
Efter nyvalg på Generalforsamlingen den 23/2-17 har bestyrelsen nu konstitueret sig således:
Formand – Michael Svendsen
Næstformand – John Friis
Kasserer – Peter Norskov Kristensen
Sekretær – Jens Erik Poulsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jane Gram Hansen, Helle Kristensen og Jan Thomsen.
Fagområder:
M.h.t. udvalgsarbejdet er der sket følgende ændringer:
Helle Kristensen: Begynderudvalg og juniorudvalg.
Peter Norskov Kristensen: Begynderudvalg, juniorudvalg og miljø.
Jan Thomsen: Sponsorudvalg.
Jane Gram Hansen: Turneringsudvalg.
Ad 1 – godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
Ad 2 – orientering fra formanden.
Formanden bød velkommen – han bød de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Helle Kristensen og Jan Thomsen
specielt velkommen og takkede dem for at påtage sig bestyrelsesposterne. Han udtrykte glæde over, at
generalforsamlingen blev afviklet stille og roligt og med en positiv stemning - og med konstruktive
kommentarer. Da det kun er ca. 14 dage siden, generalforsamlingen blev afholdt, havde formanden ikke
yderligere kommentarer.
Ad 3 – orientering fra GM
Generelle oplysninger:
John Friis oplyste, at der ikke er noget specielt nyt vedr. regnskabet siden afholdelsen af generalforsamlingen
– der bliver betalt de regninger, som er aktuelle, og sidst i marts bliver den første kontingentopkrævning
sendt ud. Desuden er der sendt breve ud til MPG-erne vedr. deres fortsatte medlemskab af klubben. Der har
allerede tilmeldt sig nye MPG-ere med start i 2017.

Medlemsstatus:
Ved udgangen af 2016 var der 1.056 medlemmer i klubben – nu er der 970. Selvom antallet af udmeldte lyder
voldsomt, svarer det til det sædvanlige udmeldelsesniveau.
Orienteringssager:
John Friis oplyste, at Turneringsplanen er udarbejdet og kan ses på vores hjemmeside.
Vendsyssel Open er åben for tilmeldinger.
Damedagen holder ”Åben Damedag” den 3/5-17, hvor der vil blive afvikles en turnering.
Banen:
Der bliver lavet aftale med 5 greenkeepere for 2017 – der skal angiveligt ansættes 1 mere.
Rekruttering:
Den 29/3-17 indrykkes der en annonce i VendelboPosten vedr.
 Standerhejsning for juniorer lørdag den 1. april
 Åbent Hus for MPG søndag den 2. april
Alle er velkomne, og Jens og Pernille har specialtilbud i Golf Cafeen.
Desuden annonceres der den 10/4 samme sted om Golf Cafeen, om Alvah og om MPG-ordningen.
Dette ud fra et ønske om at få profileret Jens & Pernille som de nye forpagtere af Golf Cafeen.
Intromøde den 16/3-17 i Golfcafeen.
Der afholdes intromøde for Jens og Pernille den 16/3-17 kl. 1700. Her vil de også præsentere sig selv og deres
ideer omkring Golfcafeen.
Desuden vil der blive orienteret om:
 Frivillige og sæsonstart lørdag den 25/3-17
 http://www.minforening.dk/ - en app som Sparekassen Vendsyssel har støttet, og som kan bruges af
div. udvalg og ”klubber i klubben”.
Skiltning på banen:
Jane orienterede om, at hun fortsat arbejder med at få skiltningen på banen forbedret, og hun vil i den
forbindelse indhente tilbud på nye skilte.
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene:
Eliteudvalget: Jens Holsmose er udtrådt og nyt medlem er Mogens Rye Hansen.
Ad 5 – Evt. andre relevante emner:
Intet
Ad 6 – eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 10/4-17 kl. 1700.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

