Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 16/5-17 – afholdt i Klubhuset
Til stede var:
Michael Svendsen.
John Friis
Jane Gram Hansen
Helle Kristensen
Jan Thomsen
Peter Norskov Kristensen
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 indledte mødet med at følge op på det Temamøde, der blev afholdt på DGU,s
Repræsentantskabsmøde for nylig. Her var fokus rettet mod ”Øget værdi for bl.a. fuldtidsmedlemmer”, og
der henvises i den forbindelse til et idekatalog, hvor der fra de forskellige klubber er nævnt emner, som kan
være med til at fastholde og skaffe nye medlemmer.
Kataloget er på 14 sider, og der er nævnt initiativer som: ølsmagning, sangkor, bridgeklub, petanque,
frimærkeklub, gymnastik, træningstilbud, klub 37 (hcp. 37+) og meget andet.
Man kan se kataloget ved henvendelse til John Friis.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis oplyste, at regnskabet pr. 30/4 viser, at det ikke har været muligt at holde budgettet.
Indtægterne på 2.905 tkr. er 136 tkr. under budgettet. Udgifterne på 1.355 tkr. er 33 tkr. større end det
budgetterede, så alt i alt er vi bagud med 169 tkr. iht. budgettet. Niveauet er nogenlunde det samme som
den 31/3-17.
Den mest markante afvigelse er manglende kontingent p.g.a. nedgang i medlemstallet, (se senere vedr.
dette), samt 37 tkr. i manglende sponsorindtægter. Der arbejdes videre på at skaffe yderligere sponsorindtægter.
Også greenfee-indtægterne vil vi gerne øge – og det diskuteres til stadighed, hvordan vi får flere kroner og
ører i kassen på denne konto – bl.a. pakkeløsninger, annoncering på hoteller m.v.
Den største bekymring i dette er de manglende indtægter, især på kontingent siden.

Kassekreditten:
Der er trukket ekstra på kassekreditten i april måned i forbindelse med indkøb af gødning og især Merit Turf
til bekæmpelse af gåsebiller, som blev vedtaget ifm. budgetlægningen for 2017. Desuden køb af inventar
efter Jan og Ella, inventar som nu indgår i kontraktaftalen med Jens og Pernille.
Langfristet gæld:
Intet nyt siden sidst, der afdrages som aftalt.
Investeringer i 2017:
Intet nyt ift. sidste bestyrelsesmøde.
Medlems status:
Som det fremgår af skemaet nedenfor, var der pr. 31/12-16 1056 medlemmer i klubben. Pr. 13/5-17 var der
952 – altså en nedgang på 104 medlemmer. Der har været 152 udmeldelser og kun 48 indmeldelser – så der
mangler 70-80 medlemmer, for at budgettet kan holde. Antallet af udmeldelser ligger på niveau med 2016.
Det er naturligvis bekymrende med de manglende indmeldelser, og det diskuteres til stadighed i bestyrelsen,
hvad vi yderligere kan gøre for at fastholde - og få nye medlemmer. Her tænkes bl.a. på nye initiativer i
kaninudvalget.

Kategori
Seniorer
Ungseniorer
Juniorer m/banetill
Juniorer u/banetill
Pensionister
Øvrige
Prøvemedlemmer
MGP
FlexBasis
FlexSyd
Long Distance
Passive
I alt

Status
Status
31-12-2016 13-05-2017
694
45
30
20
8
5
36
0
100
62
32
24
1.056

580
41
22
19
6
4
44
10
108
66
27
25
952

Diff.
-114
-4
-8
-1
-2
-1
8
10
8
4
-5
1
-104

Orienteringssager:
Golfring Nordjylland:
John Friis oplyste, at der i alt er 912 medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen p.t. Det er en smule bedre
end 2016, så det er glædeligt at opbakningen til denne gode ordningen stadig er stor.
I Hjørring er der 129 medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen mod 107 sidste år.
DGU Challenger Tour:
DGU,s Challenger Tour er for nylig afviklet i Hjørring med kun 34 deltagere. Der er sædvanligvis 60-70
deltagere. DGU’s turneringsleder oplyste, et det var en tendens, (de færre deltagere) der allerede var startet
i 2016. Men skal heller udelukke, at det kan forekomme langt for visse potentielle deltagere at komme til
Hjørring.

Fonde:
Hjørring Golfklub har modtaget 5.000.- kr. fra Hjørring Kommune til Talent- og Elitestøtte, samt 15.000 kr.
fra SparNord Fonden til ”teknisk udstyr” til talenttræning mv.
Der søges til stadighed om støtte fra relevante fonde.
Ny greenkeeper.
Bo er blevet ansat som ny greenkeeper på en uddannelsesaftale. Han skal således i de 2½ år, uddannelsen
varer, gennemgå flere skoleophold.
APV (Arbejdspladsvurdering).
Peter Norskov oplyste, at der sidst blev foretaget APV i golfklubben i februar 2015, og eftersom den har en
gyldighed på 3 år, vil vi snarest påbegynde arbejdet med en ny APV.
Golfspilleren i Centrum:
Der er udsendt spørgeskemaer til diverse golfspillere for at de kan give klubben karakterer, men
besvarelserne har været så fåtallige i april (gæster), at konklusionerne må tages med et gran salt. Der er pt.
en medlemsundersøgelse i gang for 1/3 af klubbens medlemmer.
Beslutningssager:
Belønning til frivillig hjælp med DanBolig gavekort på kr. 1000.Som det er bekendt giver Kristian Rask fra DanBolig hvert år 5.000.- kr. som belønning for det frivillige
arbejde, som mange af klubbens medlemmer udfører. Der skal nu uddeles et gavekort på 1000.- kr., og
bestyrelsen har besluttet, hvem det skal være. Pgl. får besked senere af John Friis.
Nye skilte:
Som nævnt i tidligere referater er Jane i færd med at vurdere skiltning på de forskellige sløjfer. Hun fortsætter
med at indhente forslag og tilbud.
Deltagerantal i de forskellige turneringer:
Deltagerantallet i de forskellige turneringer, som afvikles i klubben, er for nedadgående. Bestyrelsen har ikke
en entydig forklaring på, hvorfor det sker. Men bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage i –
og reklamere for de forskellige turneringer.
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene:
Intet at bemærke.
Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet at bemærke.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19/6-17 kl. 1700 i Klubhuset.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

