Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/6-17 – 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.

Sponsornetværk:
Bestyrelsesmødet blev indledt med et oplæg fra Steen Claudi, Sponsornet aps, Hobro, der assisterer
foreninger og klubber med at opretter sponsornetværk m.v.
Efter mødet med Steen Claudi var der i bestyrelsen enighed om, at et nedsat udvalg fra bestyrelse igen mødes
med Steen Claudi i aug/sep for nærmere at drøfte et evt. fremtidigt samarbejde.
Nærmere følger.
Ad 1 – godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
Ad 2 – orientering fra formanden.
Formanden bød velkommen og oplyste, at hans indlæg og kommenterer vil blive givet under de enkelte og
efterfølgende punkter.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
Indtægter:
John Friis oplyste, at regnskabet pr. 31/5-17 viser, at vi ikke når årsbudgettet m.h.t. kontingentindbetalinger
p.g.a. de manglende indmeldelser, som oplyst i tidligere referater. Årsbudgettet lyder på 4.058 tkr., og indtil
nu er der indbetalt 3.965 tkr. – altså 93 tkr. under budgettet, og det er begrænset, hvad vi yderligere kan
forvente af indbetalinger på denne konto resten af året.
Greenfee-indtægterne på 150 tkr. er hhv. 5 og 10 tkr. over budget og sidste år, medens sponsorindtægterne
på 354 tkr. er 64 tkr. under budget og 47 tkr. under sidste års indtægter, men der arbejdes til stadighed på
at øge sponsorindtægterne.
De samlede indtægter er på 4.727 tkr., hvilket er 141 tkr. under budgettet og 223 tkr. under sidste års niveau.
Udgifter:
De samlede udgifter på 1.886 tkr. er 95 tkr. højere end budgettet og 166 tkr. mere end sidste års udgifter.
Det betyder, at vi alt i alt er 236 tkr. under budgettet og 389 tkr. under sidste års resultat pr. 31/5-16 - før
renteudgifter og afskrivninger.

En af årsagerne til de øgede udgifter er indkøb af sprøjtemidlet Merit Turf til bekæmpelse af gåsebiller, som
blev indbygget i budgettet for 2017.
Der vil blive sparet på udgifterne i det omfang, der er muligt og forsvarligt. Alt i alt skal vi påregne, at
årsregnskabet vil udvise et underskud – men hvor stort er for tidligt at sige.
Kassekreditten:
Trækket på kassekreditten er ca. 445 tkr. større end på samme tidspunkt sidste år, men i den sammenhæng
skal det siges, at der vil blive afdraget 488 tkr. på den langfristede gæld i første halvår af 2017.
Langfristet gæld:
Se ovenfor.
Investeringer i 2017:
Intet nyt ift. sidste bestyrelsesmøde.
Medlems status:
Pr. 31/12-16 var der 1056 medlemmer i klubben. Pr. 11/6-17 er der 967 – altså en tilbagegang på 89, og det
er bekymrende.
Der er 152, der har meldt sig ud, hvilket ikke er usædvanligt i forhold til tidligere år, men der er kun 63, der
har meldt sig ind – og det er til gengæld usædvanligt. Gennemsnittet for indmeldte i klubben de sidste 10 år
er på 121 medlemmer. Der arbejdes til stadighed med nye ideer for at skaffe nye medlemmer til klubben.
Orienteringssager:
Golfklub Nordjylland.
Samarbejdspartneren har rent tidsmæssigt ikke kunnet blive færdige til 2017 sæsonen. John Friis og Chr.
Grande holder møde den 20/6-17 – bl.a. om sæsonen 2018.
Kaninudvalget:
Helle Kristensen oplyste, at der er sket ændringer i udvalget, idet Poul Erik Larsen nu er blevet formand.
Den tidligere benyttede ”fadderordning” er blevet genåbnet.
APV (Arbejdspladsvurdering).
Peter Norskov oplyste, at der har været en mindre arbejdsulykke på greenkeeper-gården, og det har betydet,
at man har igangsat APV-en lidt tidligere end først vedtaget (gælder green-keeperne og Rie). Hvis der er
kritisable forhold for de ansatte, skal der udarbejdes handleplaner.
Tovholder er Peter Norskov.
Vejlaug:
Som tidligere omtalt flere gange i referater fra bestyrelsesmøder, er der uenighed om, hvem der af
interessenterne skal betale for vedligeholdelse og udbedring af Vinstrupvej. Peter Norskov oplyser, at
Hjørring Kommune nu har truffet en endelig afgørelse i sagen, og det betyder, at Hjørring Golfklub skal holde
og istandsætte vejen fra Vidstrupvej til den nordlige udkørsel fra P-pladsen – i alt en strækning på 275 m.
Det må anses for at være en fair afgørelse for Golfklubben.
Beslutningssager:
Rekruttering af nye medlemmer.
Et nedsat udvalg i bestyrelsen mødes den 2/7-17 for at komme med nye ideer til hvervning af nye
medlemmer.
Nærmere følger.

Projekt vintertræning samt junior-støtte-turnering:
Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor der skal arbejdes med muligheden for at lave vintertræning i
den gamle greenkeepergård (hvor Alvah nu har lager).
For at projektet skal kunne gennemføres, er det nødvendigt, at vi får støtte fra fonde, og det er også
nødvendigt, at der er frivillige i klubben, der vil hjælpe til med oprydning, maling, etablering af nyt udstyr
m.v. F.eks. kan man slå bolde op mod en skærm, hvorefter slaget visualiseres på en anden skærm, således at
træneren kan rette evt. fejl. Bestyrelsen har besluttet, at der indledningsvis søges om tilskud fra fonde.
Tovholder er John Friis.
Junior støtte turnering:
Peter Norskov oplyste, at der dagen forinden havde været møde i juniorudvalget, og ud fra devisen om, at
dem der evt. får glæde af et nyt vintertræningslokale, kan være juniorspillerne, og at de derfor også skal
bidrage til projektet på en eller anden måde.
Der arbejdes derfor på at lave en støtteturnering, hvor der skal betales et vist beløb for at kunne deltage –
kombineret med andre tiltag, som endnu ligger ”på tegnebordet”.
Tovholder er Peter Norskov.
Golfspilleren i Centrum (GIC)
Jane Gram Hansen har gennemgået den seneste spørgeskemaundersøgelse og analyseret svarene.
Der er givet udtryk for mange ting, der både kan forbedres og udbedres, og kommentarerne er diskuteret og
taget til efterretning.
Vedr. banen, er der flere kritikpunkter vedr. de fugleskader, som især plager nogle af hullerne. Som tidligere
nævnt er der brugt mange penge på indkøb af sprøjtemidlet Merit Turf.
Der vil blive udarbejdet en plan vedr. de enkelte punkter, og resolutionen vil blive givet videre til de enkelte
udvalg.
Nye skilte:
Som nævnt i tidligere referater er Jane ved at indhente tilbud på nye og forbedrede skilte. Det er diskuteret,
om nogle af Tee-stederne skal forbedres eller ændres, og det kommer før nye skilte.
Nærmere følger.
Identifikation af Danmarks bedste golfhuller:
DGU har iværksat en konkurrence om, hvem der har Danmarks bedste golfhuller. Det er besluttet, at HGK
bruger dette til at skabe trafik på vores facebook side. John Friis vil på denne anmode såvel egne spillere som
gæstespillere komme med en udtalelse om, hvilket hul på Hjørring Golfklubs sløjfer de mener, er det bedste.
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene:
Jane oplyste vedr. eliteudvalget, at status for klubbens bedste hold i danmarksturneringen efter spil i
weekenden er således:
2. div. herrer: har vundet 2 kampe og ligger på en førsteplads.
3-4. div. herrer: har spillet 1 kamp uafgjort og tabt 1
3. div. damer: har tabt 2 kampe.
Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet at bemærke.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14/8-17 kl. 1715 i Klubhuset.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

