Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/9-17 – 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 han er blevet ringet op af Nykredit, der varsler nye højere
bidragssatser for foreninger o. lign., og det gælder også de lån, klubben har i selskabet, og det kan betyde en
ekstra udgift på op til 20.000 kr. om året. Formanden kritiserede Nykredit i telefonsamtalen for denne
forhøjelse, da vi ikke på noget tidspunkt har misligholdt vore forpligtigelser. Omfanget af vore lån heller ikke
er blevet større – tværtimod er der afdraget godt 5 mio. kroner på gælden i perioden 2011 – 2017(inkl.)
Samtidig har Nykredit i 2017 undladt at fortsætte deres tidligere sponsorat i golfklubben. Klubben har derfor
protesteret over forhøjelsen af bidragssatsen overfor Nykredit. DGU er orienteret og undersøger dette, da vi
ved at flere golfklubber i Nordjylland oplever det samme.
I forbindelse med den fremlagte finanslov, kan det evt. blive besluttet, at almennyttige foreninger – som
f.eks. Hjørring golfklub, der ikke er momsregistreret – fra 2018 ikke mere pr. automatik får kompensation for
købsmoms. Der vil i stedet for blive oprettet en pulje, hvorfra der kan søges om penge. Vi har de sidste par
år fået 35 - 37.000 kr. i kompensation om året.
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. 31/8-17 ikke har ændret sig væsentligt siden sidste bestyrelsesmøde.
Som omtalt i sidste referat, har John udfærdiget en prognose for de forventede indtægter og udgifter for de
resterende måneder af 2017 (september-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, at
det fortsat er indtægterne, der svigter.

Greenfee-indtægterne på godt 103 tkr. i august var lidt over budgettet, og de samlede greenfee indtægter på
467 tkr. til og med august har stort set ramt budgettet.
Udgifter:
De samlede udgifter på i alt 2.985 tkr. er lidt over budgettet, men det skyldes bl.a. nogle periodeforskydninger
med udgifter til klubhuset – som hentes hjem i september.
Restancer:
Som omtalt i sidste referat har klubben nogle medlemmer, som vi desværre må kalde restanter. Antallet er
nu nede på 8, og deres samlede gæld til klubben er på godt 21 tkr. Der er eller vil blive iværksat sædvanlig
rykkerprocedure - og om nødvendigt vil kravet blive sendt til inkasso via vores advokat.
Kassekreditten:
Trækket på kassekreditten er på ca. 471 tkr., og det er en lille forbedring end ved sidste bestyrelsesmøde.
Det er dog dårligere end på samme tidspunkt sidste år, men det skal i samme forbindelse siges, at der pr.
30/9-17 vil være afdraget 723 tkr. på den langfristede gæld.
Langfristet gæld:
Se ovenfor.
Investeringer i 2017:
Der vil angiveligt blive tale om følgende investeringer i den nærmeste fremtid:
En varmpumpe hos greenkeeperne er gået i stykker – udgift ca. 12.500 kr. (er igangsat).
En roughklipper skal renoveres – udgift 60-80 tkr. En ny koster godt 400 tkr. Der undersøges alternativer.
En motor til køle/fryserum skal måske udskiftes i 2018 – pris pt. ukendt.
Medlemsstatus:
Pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer i klubben. Pr. 14/9-17 var der 990 – altså en tilbagegang på 66, men
dog en lille fremgang i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Som tidligere beskrevet under klubbens økonomi
er det her, ”det gør ondt”.
Orienteringssager:
Jubilæer i 2018:
Juni 1988: Der kunne spilles på de første 6 huller.
13-14/8-88: Der kunne spilles på alle 9 huller. Medlemstallet var på 300.
9/8-03: Officiel indvielse af de sidste huller ifm. udbygningen til 36 huller.
Jubilæerne vil blive markeret på en eller anden måde – nærmere herom senere.
Arbejdspladsvurdering (APV) for greenkeeperne.
Peter Norskov oplyste, at han er i færd med at udarbejde APV-er for greenkeeperne og sekretariatet. Der er
påpeget 23 forhold, som der skal tages vare på hos greenkeeperne. På et møde med Ray vil Peter og John
diskutere emnerne.
Golfring Nordjylland.
Der er i år solgt i alt 1.055 kort i de 5 klubber, der udgør Golfring Nordjylland. Det er Hals, Rold, Sebber,
Brønderslev og Hjørring. I 2016 blev der solgt 910 – så en pæn fremgang. I Hjørring er der kun solgt 131 kort,
så vi er ”bag efter de andre”. Bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at benytte sig af ordningen, der
bliver positivt omtalt.

Beslutningssager:
Rekruttering af nye medlemmer i 2018:
John har foreslået, at der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, begynderudvalg,
Alvah og evt. andre til at analysere og beslutte, hvordan vi skal rekruttere nye medlemmer i 2018.
Bestyrelsen vedtog, at udvalget nedsættes som anført, og bestyrelsen vil være repræsenteret af Helle og Jan.
Helle retter henvendelse til begynderudvalget, evt. juniorudvalget, og indkalder til første møde i oktober.
Rekrutteringsarbejdet kan kombineres med udarbejdelsen af den medlemsfolder, som blev omtalt på sidste
bestyrelsesmøde – gengives her i kursiv:
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.
Ny hjemmeside:
Det er diskuteret i bestyrelsen, at om vi skal have opdateret vores hjemmeside, så den er up to date og
dermed mere læsevenlig. John har fra flere side modtaget information og tilbud. Med udgangspunkt i et af
disse blev både tankerne bag en ny samt økonomien i denne gennemgået. Bestyrelsen har besluttet at John
arbejder videre med dette indenfor de økonomiske rammer der blev nævnt på mødet.
Sponsornet:
Som omtalt i tidligere referater er klubben blevet kontaktet af firmaet Sponsornet, der assisterer klubber,
foreninger m.v. med at kontakte og skaffe sponsorer, og i den forbindelse har Michael, John og Jan haft et
møde med Steen Claudi fra Sponsornet for nærmere at diskutere betingelserne.
Kort fortalt går det ud på, at Sponsornet kontakter potentielle nye sponsorer, som inviteres til et
morgenmøde nogle gange årligt – og at dette på et senere tidspunkt kan give nogle sponsorater.
Møderækken starter primo 2018. Udgifterne til Sponsornet er acceptable.
Bestyrelsen har besluttet, at de nævnte bestyrelsesmedlemmer arbejder videre med emnet.
Vest 7-8-9 lukket.
I forbindelse med Stafet for Livet, som blev afviklet på V7-8 og 9 i silende regn, blev arealet så medtaget af
de mange løbere og ”fodgængere”, at hullerne har været lukket siden. Forskellige løsningsmuligheder blev
drøftet – også set i relation til vore flexmedlemmer – og bestyrelsen gav John bemyndigelse til at finde en
løsning.
Fonde:
Som tidligere omtalt har Hjørring Golfklub fået bevilget 24.000 kr. fra DGU,s Golffond til oprettelse af en
”legeplads” for børn – alt efter Helles oplæg. Det er endnu ikke besluttet, hvad ”legepladsen” skal hedde,
idet det kan have indflydelse på, hvilken forsikring der evt. dækker ved et uheld – er det forældrenes eller er
det golfklubbens. Helle undersøger forholdet og igangsætter arbejdet og stedet navngives senere.
Der er bevilliget kr. 22.000,- fra SparNord fonden til udstyr der kan benyttes til golftræning om vinteren.
Generalforsamling 2018.
Generalforsamlingen i 2018 afholdes tirsdag den 27/2-18.
På valg er:

Jane Gram Hansen – genopstiller
Jens Erik Poulsen – genopstiller ikke.
Jens Eriks arbejdsopgaver i bestyrelsen har været sekretær, bestyrelsesmedlem i husudvalget og til dels
administration af frivillige medlemmer. Hvis nogen er interesseret – eller har forslag – kan der rettes
henvendelse til formanden eller næstformanden.
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene:
Banen:
Der er fortsat problemer med gåsebiller – men iflg. Ray 30-40 % mindre end sidste år. I år er der
tilsyneladende en tendens til, at billerne har søgt tættere på greens. Årsagen hertil er ukendt, men det kan
være benyttelsen af bekæmpelsesmidlet Merit Turf.
Vest 7 – 8 og 9 er som sagt beskadiget efter Stafet for Livet.
Eliteudvalget:
Jane oplyste vedr. eliteudvalget, at 3 herrehold og 1 damehold vil blive tilmeldt Danmarksturneringen.
Det vil blive diskuteret på et eliteudvalgsmøde, om der evt. kan spares på udgifterne – noget bestyrelsen
bakker op om.
Begynderudvalget:
Helle oplyser, at begynderudvalget gør et stort og flot stykke arbejde.
Ad 5 – evt. andre relevante emner.
Intet at bemærke.
Ad 6 – eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26/10-17 kl. 1900 i Klubhuset.
Generalforsamling i 2018 afholdes den 27/2-18.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

