Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 26/10-17 – 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.
Rettelse: Ad pkt. 3 – kassekreditten: ”Trækket på kassekreditten er på ca. 471 tkr.”. Det er det beløb, der er
trukket mere på kassekreditten end på samme tidspunkt sidste år.
Trækket på kassekreditten var pr. 31/8-17 rettelig på 1.951.622 kr.
Referatet i øvrigt godkendt.
Ad 2 – orientering fra formanden.
Formanden bød velkommen og oplyste, at klubben har skrevet til Nykredit for at protestere over de
forhøjede bidragssatser, som de har varslet fra nytår 2018. Nykredit fastholder deres beslutning og oplyser,
at hvis ikke man kan acceptere forhøjelserne, kan der klages til de rette klageinstanser.
Emnet har været drøftet i såvel SGN-regi som i DGU, og formanden har foreslået DGU at tage emnet op på
landsplan.
For Hjørring Golfklub vil det betyde en yderligere udgift på 15-16.000 kr. pr. år.
Ad 3 – orientering fra GM.
Økonomi:
John Friis oplyste, at regnskabet pr. 30/9-17 ikke har ændret sig væsentligt siden sidste bestyrelsesmøde. De
samlede indtægter er på 5.220 tkr., de samlede udgifter er på 3.260, hvilket giver et resultat før renter og
afskrivninger på 1.960 tkr. Når de forventede renter og afskrivninger fratrækkes, viser prognosen for hele
året et underskud på omkring 200 tkr.
Greenfee-indtægterne på 538 tkr. til dato er 10 tkr. bedre end sidste år – men 7 tkr. under budgettet.
Greenfee-indtægterne kan blive berørt af, at klubben er nød til at lukke øst-sløjfen pr. 28/10 p.g.a. regn.
Restancer:
Som omtalt i sidste referat har klubben nogle medlemmer, som vi desværre må kalde restanter. Antallet er
nu nede på 7. Af dem har bestyrelsen besluttet at afskrive beløbet for 3 medlemmer, idet gælden for den
enkelte er relativ lille, og det har derfor ikke noget formål at sende dem til inkasso. Der er indgået
afdragsordninger med 2 medlemmer, medens de sidste 2 sendes til inkasso, hvis ikke de betaler gælden
meget snart.

Kassekreditten:
Trækket på kassekreditten er på ca. 2.529 tkr. Det er 288 tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år. Der er
til dato afdraget 723 tkr. på den langfristede gæld, og det forventes, at der i år afdrages 978 tkr. på den
langfristede gæld – til dels finansieret over kassekreditten.
Langfristet gæld:
Se ovenfor.
Investeringer i 2017:
Intet nyt.
Medlemsstatus:
Pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer i klubben. Pr. 20/10-17 var der 993 – altså en tilbagegang på 63. Det
er stort set samme tal som ved sidste bestyrelsesmøde.
Orienteringssager:
Golfsportens samfundsværdi:
DGU har foranlediget, at der er blevet foretaget en undersøgelse vedr. golfsportens samfundsværdi. Det er
et digert værk på 29 sider med bl.a. beskrivelser og illustrationer. Undersøgelsen viser bl.a., hvem der spiller
golf, hvor meget tid vi bruger på at spille golf, hvor sundt det er at spille golf – og meget meget mere.
Nedenfor er angivet(kopieret) nogle hovedkonklusioner, og der er adgang til hele materialet via dette link:
http://hjoerringgolf.dk/media/27905/Golfsportens-samfundsvaerdi.pdf
Hovedkonklusioner
• Fire pct. af den aktive befolkning er aktive med golfsporten.
• Golfsporten er en af de sportsgrene, som aktiverer mange i alle aldersgrupper, og formår at aktivere en stor
del af den ældre befolkning.
• Golfsporten er en af de største seniorsportsgrene i Danmark og hver 20. over 60 år spiller golf.
• Blandt den ældre del af befolkningen ses der generelt en stigning i antallet af inaktive, og kun 50 pct. af
golfspillerne over 60 år dyrker en anden sport ved siden af golfen. Golfsportens betydning for en aktiv livsstil
har dermed større og større betydning jo ældre golfspilleren er.
• Derudover er golfspillerne meget glade for deres sport. Når de først er medlem af en klub, bliver de der i
gennemsnitligt ni år.
• Golfsporten er en meget social sport både i selve golf spillet samt aktiviteterne i golfklubberne. 92 pct. af
golfspillerne har deltaget i minimum én klubaktivitet.
• Udover at golfsporten tiltrækker udøvere fra alle aldersgrupper, formår golfsporten også at tiltrække
udøvere fra alle samfundslag.
• Golfsporten er en af de sportsgrene, hvor der bruges flest timer om ugen på sporten.
• Når golfspillerne er aktive med golfsporten, lever de i gennemsnit syv år længere, end hvis de var inaktive,
har lavere risiko for førtidspension, har mindre kontakt til alment praktiserende læger, og hvis de er over 45
år falder sandsynligheden også for psykiatriske ambulante hospitalsbesøg.
• Derudover reduceres risikoen for en lang række livstilssygdomme ved fysisk aktivitet, som blandt andet
iskæmisk hjertesygdom, brystkræft og type-2 diabetes
• Hvis golfsporten kan være med til at bare én person ikke længere føler sig ensom, mindskes denne persons
sandsynlighed for at udvikle alzheimers, depression og hjertekar-sygdomme, den forventede levetid øges, 1022 færre sygedage årligt, og samfundet sparer ca. 47.000 kr. årligt
Nye golfregler fra 2019.
Mogens Rye Hansen har påtaget sig opgaven at være klubbens ”regelambassadør” for dette.
Der henvises til nedennævnte link:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/de-nye-regler-2019-%E2%80%93-information-om-dgu%E2%80%99s-projektforl%C3%B8b

Lokalplan for Golfparken:
Peter Norskov orienterede om, at Hjørring Kommune i forbindelse med en udstykning til beboelse på et
område mellem Golfparken og Ringvejen (Golfparken II) ønsker at etablere et såkaldt opsamlingsbassin til

regnvand – og det foreslås placeret sydøst for Syd 4 – et sted, som nu er udlagt til naturområde og derfor
angiveligt ikke vil kunne genere golfspillet – med mindre man slår meget langt og skævt.
DGU-Regionalmøde i Frederikshavn:
Michael Svendsen, Helle Kristensen og Peter Norskov har deltaget i DGU,s Regionalmøde i Frederikshavn.
Michael oplyste, at et af emnerne vedrørte medlemmerne, bl.a. ”Den gode begyndelse”, der handler om at
få medlemmerne til at blive i klubberne. Det undersøges, om der som inspiration kan etableres et møde
mellem en repræsentant fra DGU og begynderudvalget.
SGN-møde i Hvalpsund Golfklub:
Der har den 9/10-17 været afholdt SGN-møde i Hvalpsund. Hjørring Golfklub var ikke repræsenteret, men af
referatet fremgår det bl.a., at nogle greenfee-spillere i Løkken havde spillet en 9 hullers runde til ½ pris. Det
kan man ikke i SGN-regi
Forårsmødet i SGN afholdes i Hjørring Golfklub.
Golfspilleren i Centrum (GIC):
Jane Gram Hansen oplyste, at der den 7/11-17 er indkaldt til et info-møde med deltagelse af Kim Uldahl fra
DGU vedr. de oplysninger og ambassadørscorer, der er fremsendt via GIC, hvor såvel egne medlemmer som
greenfee-spillere kan give klubben ”karakterer” i forbindelse med de 3 spørgeskemaer, som udsendes årligt.
Ambassadørscoren fra såvel egne medlemmer som greenfee-spillere er faldet meget det sidste års tid, og
dette sammenholdt med de kommentarer, der er givet, gør, at nævnte info-møde afholdes for relevante
udvalgsmedlemmer og andre inviterede. Kim Uldahl vil i den forbindelse komme med forslag til, hvad klubben
kan gøre for at forbedre ambassadørscoren.
Det er bl.a. banen, der får kritik, og på ”ranglisten” over golfklubber i Danmark ligger Hjørring Golfklub ”langt
nede på listen”.
Status på banen:
John Friis oplyste, at der er gennemført diverse aktiviteter vedr. banen, bl.a. har Jane, Jan og Peter foretaget
en gennemgang af banen og efterfølgende er der lavet en gennemgang med en banekonsulent fra DGU.
Hertil kommer mødet i næste måned via GIC som ovenfor beskrevet.
John er ved at samle diverse oplysninger til bearbejdning i vintersæsonen – bl.a. i forening med Ray.
I løbet af den nærmeste fremtid opsiges 3 greenkeepere – som sædvanlig – og derefter er der kun 3 tilbage
– Ray, Per og Bo der er under uddannelse.
Det er Johns konklusion, at vi med det nuværende budget ikke kan forvente en bedre bane.
Roughklipper:
Vores roughklipper er ved at være slidt.
Der indhentes i øjeblikket tilbud på reparation eller alternative løsninger – og vi skal derfor forvente, at der i
2018 kommer en udgift af en anselig størrelse til dette formål.
Legeplads:
Som tidligere beskrevet har klubben fået tildelt et beløb fra DGU til oprettelse af en legeplads, hvor unge
mennesker har mulighed for at lære golfspillet nærmere at kende. Helle Kristensen har fundet nogle hjælper
til at sætte projektet i gang til foråret.
Status på ”projekt vintertræning”
Som tidligere beskrevet er der et ønske om at tømme den gamle greenkeepergård for materiel og få anlagt
træningsfaciliteter til indendørs vintertræning. Der søges p.t. penge fra forskellige fonde.
Oprydningen i lokalet vil finde sted snarest med assistance fra ungdomsafdelingerne. Datoen vil blive
meddelt senere, idet der også skal bruges nogle frivillige fra husudvalget.

Beslutningssager:
Vejlaug:
Den 19/6-17 blev Hjørring Golfklub orienteret om, at Hjørring Kommune nu havde truffet en endelig
afgørelse – en såkaldt Vejsynskendelse – vedr. fordelingen af udgifter til vedligeholdelsen af Vinstrupvej.
Der er imidlertid nogle af lodsejerne, der ikke er tilfredse med denne Vejsynskendelse, idet de mener, at den
er i strid med Vejlovgivningen. Peter Norskov har deltaget i et møde med nogle af disse lodsejerne, som vil
påklage kommunens afgørelse, og man har derfor spurgt, hvad Hjørring Golfklubs stilling er til dette.
Bestyrelsen har besluttet, at vi tog kommunens afgørelse til efterretning på daværende tidspunkt, og den
holdning har vi fortsat så lang tid Vejsynskendelsen ikke er kendt ugyldig. I modsat fald vil det betyde –
eventuelt kun midlertidigt - yderligere udgifter for klubben til vedligeholdelsen af vejen.
Samarbejde med Bjaavann Golfklubb, Norge.
Klubben har modtaget en mail fra Bjaavann Golfklub i Norge, som takker for et langt og godt samarbejde i
klubbernes juniorafdelinger, som gensidigt besøger hinanden hvert år. Bjaavann foreslår nu at udvide
venskabet til også at omfatte andre dele af klubberne. Det kan oplyses, at Hjørring Golfklub i 2016 havde 57
greenfee-spillere fra Bjaavann – indtil nu har 93 af vores norske venner besøgt klubben i år.
Bestyrelsen har besluttet, at vi er positive m.h.t. at udvide samarbejdet med Bjaavann. Helle og John tager
kontakt til klubben.
Forsikringer:
Klubbens forsikringsaftale udløber med udgangen af 2018, og vi har derfor haft besøg af en
forsikringsmægler, der kan foretage en risikovurdering, værdifastsættelse m.v. mod betaling.
En af klubbens medlemmer har kendskab til forsikringsbranchen, og det er derfor besluttet, at han assisterer
klubben – evt. ved hjælp af andre kontakter – med at lave udbudsmaterialet til foråret.
Yderligere aktiviteter i Hjørring Golfklub:
Helle Kristensen har forespurgt, om der skal igangsættes yderligere aktiviteter i Hjørring Golfklub.
Her tænkes bl.a. på fodgolf – mountainbikerute – cykelværksted – natursti – bridge m.v.
Eventuelle andre forslag fra klubbens medlemmer sendes til John Friis.
Generalforsamling 27/2-18:
Der skal findes et nyt medlem til bestyrelsen (Jens Erik Poulsen ønsker ikke at genopstille).
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 29/11-17 kl. 18.30 hos Helle.
Næste bestyrelsesmøde derefter afholdes lørdag den 27/1-18, hvor regnskabet skal underskrives.
Generalforsamling i 2018 afholdes den 27/2-18.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

