Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 23/8-17 – 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 oplyste, at der som tidligere omtalt afholdes møde med Sponsornet den
30/8-17.
”Stafet for Livet” til fordel for Kræftens Bekæmpelse blev afholdt i weekenden den 19-20/8 på arealerne V7,
8 og 9. Kraftigt regnvejr har desværre betydet, at græsset på disse 3 huller har lidt alvorlig skade og derfor
ikke kan benyttes p.t. Greenkeeperne er gået i gang med at reparere skaderne og vurderer løbende, hvordan
arealerne hurtigst muligt kan reetableres.
Andre af de emner, som formanden nævnte, er anført under orienterings- og beslutningssager.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
Indtægter:
John Friis oplyste, at regnskabet pr. 31/7-17 ikke ser særligt positivt ud. John har udfærdiget en prognose for
de forventede indtægter og udgifter for de resterende måneder af 2017 (august-december), og prognosen
viser, at vi vil komme ud med et underskud, men det er endnu for tidligt at sige, hvor stort det bliver.
En gennemgang af økonomien viser klart, at det er indtægterne, der svigter. Indtægterne på i alt 4.968 tkr.
er 150 tkr. under budgettet og 215 tkr. under sidste års indtægter. Og de svigtende indtægter hidrører
hovedsageligt fra manglende kontingentindtægter, idet de er 84 tkr. under budgettet og 159 tkr. mindre end
sidste år (se senere vedr. medlemsstatus).
Greenfee-indtægterne holdt sig lidt over niveau de første 6 mdr. af året, men indtægterne på denne konto
på 121.702 for juli måned var den absolut dårligste de sidste 10 år – og her kan vejret vel få noget af skylden.
De samlede greenfee-indtægter pr. 31/7 er på godt 363 tkr.
Udgifter:
De samlede udgifter på i alt 2.539 tkr. er 62 tkr. mere end det budgetterede og 87 tkr. mere end sidste år.
En af årsagerne til de øgede udgifter er indkøb af sprøjtemidlet Merit Turf til bekæmpelse af gåsebiller, som
er inkluderet i budgettet for 2017.
Der vil blive sparet på udgifterne i det omfang, der er muligt og forsvarligt.

Restancer:
Klubben har p.t. 17 medlemmer, som vi desværre må kalde restanter, og de har en samlet gæld til klubben
på godt 39.000.- kr. Denne kategori omfatter både fuldtidsmedlemmer, flexmedlemmer, passive medlemmer
og medlemmer, der allerede er indgået en afdragsordning med.
Der er eller vil blive iværksat sædvanlig rykkerprocedure og om nødvendigt sendt til inkasso via vores
advokat.
Kassekreditten:
Trækket på kassekreditten er ca. 577 tkr. større end på samme tidspunkt sidste år, men i den sammenhæng
skal det siges, at der er afdraget 488 tkr. på den langfristede gæld i første halvår af 2017 – og der vil i 2017
blive afdraget i alt kr. 980 tkr. på denne gældspost.
Langfristet gæld:
Se ovenfor.
Investeringer i 2017:
Intet nyt ift. sidste bestyrelsesmøde.
Medlemsstatus:
Pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer i klubben. Pr. 21/8-17 var der 982 – altså en tilbagegang på 74.
Som tidligere beskrevet under klubbens økonomi er det her, ”det gør ondt”.
Som skrevet i tidligere referater er det ikke de 160 udmeldelser, der alene er et problem, idet gennemsnittet
for udmeldte de sidste ca. 10 år er på 143. Men det er antallet af indmeldte på 86, der er det bekymrende,
idet det er det laveste antal de sidste ca. 10 år – og sikkert længere tilbage. Gennemsnittet for denne periode
har været på 123.
Det største antal indmeldte de sidste 11 år var i 2007, hvor klubben fik 183 nye medlemmer.
Orienteringssager:
Rekruttering af nye medlemmer.
Som tidligere omtalt er der iværksat en rekrutteringskampagne, bl.a. med øget reklamering for golfsporten
og et ”opråb” til andre idrætsudøvere.
Kampagnen fortsætter.
Projekt vintertræning samt junior-støtte-turnering:
Som omtalt på sidste referatet fra bestyrelsesmøde er det nødvendigt at søge om hjælp fra Fonde, hvis
projektet med vintertræning skal kunne lykkes, idet det er forbundet med en del udgifter. Der er derfor søgt
om støtte fra diverse aktuelle fonde.
Der er søgt og bevilget 24.000.- kr. fra DGUs Golffond til en golflegeplads.
Der arbejdes nu på at finde et egnet sted på klubbens arealer til legepladsen, som påtænkes etableret ved
hjælp af frivillige. Nærmere følger.
Helle Kristensen er tovholder.
Banen:
Der er desværre konstateret skader på arealerne efter gåsebiller. De angrebne steder er registreret via GPS,
og skaderne vil blive udbedret efter bedste evne med bl.a. Merit Turf.
Golfspilleren i Centrum:
Jane orienterede vedr. de indsendte svar fra såvel egne medlemmer som greenfee-gæster efter sidste
spørgeskemaundersøgelse.
Gæster:
Ambassadørscoren var i juli 2016 på 49.
Ambassadørscoren var i juli 2017 på 32 – ud fra 44 svar.
Landsgennemsnittet er på 43.

Der er både ris og ros. Nogen klager over banen, andre roser den. Nogen klager over mulighederne for mad
og drikke – andre roser dem.
Egne medlemmer:
Ambassadørscore var i juni 2016 på 64
Ambassadørscore var i juni 2017 på 41 – ud fra 88 svar.
Det mest markante svar er, at 29 % skriver, at de er utilfredse med banen – sidste år var det 0 %.
Bestyrelsen tager svarene til efterretning og vil se på tiltag, der kan forbedre banens status.
Beslutningssager:
Medlemsfolder:
John Friis oplyste, at det undersøges om der kan udarbejdes en lille medlemsfolder efter inspiration fra det
kampprogram, som udleveres til VFF,s hjemmekampe. Tanken er, at medlemsfolderen skal være klar til
foråret 2018, finansieres via annoncer, være på 16 sider og trykkes i 1000 eksemplarer.
Ud over for- og bagside, hvorpå der skal være et billede og kontaktinfo, skal der i folderen være: velkomst –
annoncer – turneringsplan – junior – damedagen – seniorklubben – onsdagsklubben – herredagen – cafe og
proshop – elite.
Det er vedtaget, at der arbejdes videre med emnet.
Tovholder: John Friis.
Regionalmøde i DGU:
DGU afholder regionalmøde i Frederikshavn den 24/10-17.
For HGK deltager Michael Svendsen og Peter Norskov.
Helle Kristensen deltager på vegne af DGU
Gavekort fra DanBolig:
DanBolig v/Kristian Rask har udlovet et gavekort på 1000.- kr. til et medlem, som har vist særlig interesse for
at deltage i det frivillige arbejde.
Det er vedtaget, hvem der skal have gavekortet, og han vil få besked af John Friis.
Salg af ikke benyttet inventar m.v. fra Golfcafeen:
Efter oprydning på lageret i Golfcafeen, er der frasorteret en del inventar m.v., som Jens og Pernille ikke
ønsker at gøre brug af, og det er derfor besluttet at sælge det via Den Blå Avis.
Helle Kristensen er tovholder.
Salg af golfhæftet:
Klubben har fået den årlige forespørgsel, om vi ønsker at markedsføre og sælge Golfhæftet, hvilket bl.a.
betyder, at gæster kun skal betale halv greenfee. Vi har hidtil sagt nej, og det gør vi også i år.
Indbydelse til Inspirationsaften i Hjørring Kommune:
Hjørring Kommune – folkeoplysningsudvalget – har sendt en invitation til klubben vedr. en inspirationsaften,
som afholdes den 13/9-17, hvor nogle af emnerne er:
hvordan får vi flere frivillige, og hvordan organiseres det, hvordan søger vi fonds- og puljemidler m.v.
John Friis og Lars Østergaard fra Juniorudvalget deltager.
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene:
Eliteudvalget:
Jane oplyste vedr. eliteudvalget, at status for klubbens bedste hold i danmarksturneringen efter slutspil er
følgende:
2. og 3. div. herrer bliver i deres rækker.
4. div. herrer rykker ned.
3. div. damer rykker ned.

Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet at bemærke.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19/9-17 kl. 1900 i Klubhuset.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

