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Bestyrelsens beretning 2021 
 
2021 Året var igen præget af Covi-19 m.m. vi var dog igen heldige og kunne dyrke golf hele året. Der 
var en enkelt turnering som blev flyttet og Vendsyssel Open måtte vi desværre helt aflyse, om det 
så var Covi, eller en general mindre opbakning til denne turnering vil nok vise sig i 2022.  Sæson 
2021 var lig 2020 præget af forholdsvis godt vejr og vores anlæg blev flittig benyttet, der var også 
enkelte minusser, tørke med medfølgende gule tee, samt omlægning af klipning, mere herom under 
banen. 
 
I det følgende vil bestyrelsen kommentere året 2021 ud fra de resultater og oplevelser vi selv har 
haft samt de tilbagemeldinger der er kommet i løbet af året. 
 

Medlemmer 
Medlemstallet startede på 1.100 ved begyndelsen af 2021. Der var i sæsonen 77 prøvemedlemmer 
i 2021 og ved udgangen af 2021 var der indmeldt 32 nye fuldtidsmedlemmer og ca. 50 medlemmer 
fordelt på ungdom og flex medlemmer. Afgang af mgp og prøvemedlemmer fra 2020 var -85 mdl. I 
sæson 2021, efter oprydning. Således vi endte på 1.090 medlemmer pr. 31/12-2021.  
 
Vi henstiller til af medlemmer i klubben er med til at sørge for at både nye og nuværende 
medlemmer, samt GF spillere får en god og positiv oplevelse i klubben, bl.a. ved at tage godt imod 
spillere som har booket sig ind, for at spille med andre medlemmer i klubben. 
 
I 2021 fortsatte samarbejdet med 5 andre klubber i Golfring Nordjylland. Vi har haft 138 tilmeldte 
til Golfring Nordjylland ca. som det plejer. Samarbejdet fortsætter i 2022 og består af Hals, Sæby, 
Brønderslev, Ørnehøj og Hjørring. 
 

Golf Cafeen 
Jens & Pernille har igennem hele 2021 igen været ramt af Covi-19 og herunder senere omicrom, til 
trods for dette er det lykkes dem at lande et fornuftigt resultat med sorte tal på bunden. Dette er 
sket igennem et godt salg i cafeen, samt øget salg ud af huset, bl.a. er der langet mange jule- og 
nytårs menuer over disken, vi håber 2022 giver en normal sæson. 
 

Banen 
I 2020 blev besluttet indsatsen på banens skulle højnes. Vi har i flere år arbejdet på vores stier, 
således de bliver flottere og de steder, hvor det er muligt anlægge græsstier. Arbejdet med dette er 
stadig i proces. I 2021 startede udskiftning af sand i vores bunker og vi håber er at det er færdigt, 
senest i starten af 2022. Arbejdet med nedlæggelse af nogle bunkers fortsatte også i 2021, et 
arbejde, som på den lange bane, gerne skulle frigive lidt tid hos vores greenkeepere til andre 
opgaver. Der er blevet renoveret 5 stier i 2021, N2, øst 1 og 2, Syd 1 og 9 dette arbejde fortsætter 
løbende fremover. Renovering af vandingsanlæg, hver der blev skiftet 10 hydranter, de resterende 
10 skiftes i 2022.  
 
I vores baneindsats har vi planlagt at vores bane skal fremstå skarpere i klipningen mellem de 
forskellige klipninger (fairway, semi, og rough) samt fortsat have det naturlige udseende. Dette så 
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vi kan tilbyde en smuk, spændende og velplejet bane til vores medlemmer og gæster. I den 
forbindelse er vi begyndt at klippe fairway i kurver, hvilket er med til at give banen et mere 
spændende og indbydende udseende. Det er naturligt at fairway bliver lidt smallere de steder, hvor 
kurven buer ind og de steder fremstår lidt smallere. Vi ønsker at greenkeeperne koncentrere deres 
arbejde på områder, der højner banens kvalitet. Vi har i den forbindelse valgt at klippe mindre på 
steder udenfor spilleområdet. Vi er klar over det i processen med ny klipning, kan give gener med 
at finde bolde i rough m.m. Dette er blevet finpudse løbende i efteråret. Denne proces og 
finpudsning vil fortsætte i 2022, ud fra de erfaringer og tilbagemeldinger vi får fra medlemmer og 
GF spillere.  
Vores baneanlæg så rigtig flot ud i foråret, grønne fairways, teesteder og greens. Desværre blev vi 
ramt af en længere tørkeperiode, som hurtigt gav markante udtørrede områder bl.a. på baggrund 
af vi fortsat havde problemer med vandingsanlægget. Heldigvis kom vejrguderne på bedre tanker 
og vi fik i efteråret igen grønt græs på banen. Vi har, som nævnt, i årets løb fået nedlagt lidt flere 
bunkers og fjernet nogle træer på syd 4. Hvilke bunkere, der mangler nedlæggelse, kan du se på 
opslag i foyeren. Klipning af banen har afstedkommet delte meninger, som i forlængelse af, den 
udskudte, generalforsamlingen i 2021 gav anledning til afholdelse af medlemsmøde. 22 medlemmer 
havde valgt at møde op og give deres input vedr. banen. Input, som efterfølgende blev vurderet i 
baneudvalget. I foyeren findes et kortfattet beslutningsreferat fra baneudvalget vedr. 
medlemsmødet. Vi forventer at afholde et lignende møde til foråret og igen til efteråret. 
 
Der er blevet renoveret 5 stier i 2021, N2, øst 1 og 2, Syd 1 og 9 dette arbejde fortsætter løbende 
fremover. Renovering af vandingsanlæg, hver der blev skiftet 10 hydranter, de resterende 10 skiftes 
i 2022. Klargøring af bunker på syd og øst til udskiftning af sand, dette færdiggøres i 2022. 
 
 
Med det antal ansatte der er i greenkeepergården, er det uvurderligt, at der er frivillige i klubben 
der påtager sig en del af de opgaver der ønskes udført, for ellers kommer vi ikke i mål med at 
gennemføre disse. Heldigvis har mange frivillige igen i 2021 givet en hånd med og en stor tak til 
dem. 
 

Turneringer 
Vi havde i 2021 også en række turneringer, startende med sæsonstart hvor 35 var mødt op for at 
hjælpe med klargøring til sæsonen, efterfulgt af en lille turnering. Herefter var der nogle aflysninger 
grundet cobi-19 inden vi for alvor kom i gang med Nordjyske Bank turnering som blev afholdt den 
14.06 med deltagelse af 48. Partner turnering blev afholdt i dejligt solskinsvejr med vinsmagning og 
hapser ved Nord 1 en vellykket dag som strakte sig til langt hen på aftenen.  VO blev aflyst grundet 
eftervirkninger af covi-19, som nok afholdte mange i at tilmelde sig. I efteråret afholdte vi GF 
forsikring turnering 56 deltog. Generationsturnering samlede 72 deltagere og var ganske vellykket, 
vi sluttede af med Vip42 og Grønlangkålsturnering hvor der sædvanen tro var mange fremmødte 
som havde en god dag på banen og ikke mindst efterfølgende til frokost i klubhuset. En stor tak til 
alle og ikke mindst tak til sponsorer der bidrager til vores turneringer. 
 
I starten af august holdt Alvah Proen’s turnering, samt Hjørring Pro/Am turnering et par rigtige 
fornøjelige dage med en masse dejligt golfspil og hygge både på og uden for banen. I forbindelse 
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med Proen´s turnering var der overrækkelse af Bitten Routledge vandrepokal, som i år gik til Tommy 
Andersen.  
 
Vi ønsker alle turneringsvinderne i løbet af året tillykke, og samtidig også et stort tillykke til 
klubmestrene der blev kåret i weekenden den 28-29 august, der deltog 26 til klubmesterskaberne.  

Klubmestrene 2021 fra venstre: Torben Gade (Veteran herre) Helle Kristensen (Senior damer) Jannik Andesen 
(Superveteran herre) Jeppe Rye ( Herre) Michael Krag (Senior herre). 

 

Udvalg og frivillige 
Hjørring Golfklub er velsignet med mange frivillige, og det er vi meget taknemmelige for. Det er helt 
nødvendigt for at drive en forening som vores. De frivillige gør et kæmpe stykke arbejde i forskellige 
udvalg og løser mange opgaver. Vi kan altid bruge flere frivillige, så har du lyst til at bidrage, så 
henvend dig endelig.  
 
I 2021 fik vi lig tidligere år igen mulighed for at give nogle af disse frivillige en ”kontant” belønning. 
Danbolig ved Kristian Rask gav nemlig mulighed for at give nogle frivillige et gavekort til 
proshoppen/golfcafeen, som en tak for deres indsats. En stor tak til Kristian for at støtte op om de 
frivillige i Hjørring Golfklub.  
 
Alle frivillige bliver – uanset indsats – inviteret til den årlige hjælperturnering i oktober måned og i 
2021 deltog 23 frivillige i turneringen som blev afholdt i strid regn. Vi overvejer om vi kan flytte den 
lidt frem og måske derved få lidt bedre vejr. 
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Begynderudvalget sørger for at vores nye medlemmer bliver sluset ind i klubben. De har igen i 2021 
ydet en stor indsats med de mange nye og hjulpet med at disse har fundet sig godt til rette i Hjørring 
Golfklub. Der er nu opstået en tradition for spil både på tirsdag og fredage, som har været en stor 
succes med mange deltagere.  
 
Juniorudvalget har haft mange aktiviteter i 2021 den årlige tur til Norge måtte igen aflyses, grundet 
covid-19 situationen. Deres store arbejde har medvirket til juniorafdelingen havde stor fremgang 
igen i 2021. 
 
Bane- & husudvalg hjælper til med at rammerne for vores sport er tilfredsstillende. En lang række 
frivillige deltager i udvalg, er hjælpere ved forskellige lejligheder, giver et nap med ved turneringer 
eller sørger for at vores ”klubber i klubben” fungerer og bidrager med nogle gode sociale rammer.  
 
Handicap udvalget sørger for at vi bliver ”reguleret” på den gode måde og laver en årsrevision, som 
nogle er glade for og andre ikke. I 2021 begyndte vi også at tage det nye hcp-system i brug. Det er 
noget anderledes en det gl., men tror de fleste har vænnet sig til det i løbet af året.  
 
Tak til de mange frivillige som har hjulpet til. 
 

Sponsorer  
Men også vores sponsorer bidrager til at gøre Hjørring Golfklub til en attraktiv golfklub for både 
medlemmer og gæster, og her har vi en solid opbakning fra erhvervslivet i Hjørring, som vi er meget 
taknemmelig for.  
 
Vi afviklede i 2021 nogle arrangementer for vores sponsorer så de også kunne – udover eksponering 
i klubben og via medierne – få nogle gode oplevelser i klubben. Så husk at støtte op om dem, der er 
sponsor i klubben.  
 

Regnskab 2021 og budget 2022 
I 2021 kom vi ud med et overskud i størrelsen 488.000 kr. Det er meget tilfredsstillende med et 
overskud i den størrelsesorden, dette fremkommer efter merindtægter på bla. GF og kontingent, 
samt stram økonomisk styring og gennemgang af alle klubbens udgifter. 
 
Afskrivningerne udgør ca. 900.000 kr. Hvoraf kr. 700.000 er banen og bygninger i 2021 og de 
resterende kr. 200.000 er maskiner og inventar. 
 
Vi har haft forhandlinger med Hjørring Kommune og de faldt endelig på plads i 2021, vi bliver derfor 
”ejer” af baneanlæg i sæson 2022. 
 
Regnskab bliver gennemgået yderligere på generalforsamlingen. 
 
Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2022, som viser et overskud på kr. 199.000. 
 
 Golfklubbens Venner, som har til formålet at sikre, gennem donationer, vores godkendelse til 
momskompensation hos skat, dette krævede minimum 100 personer som gemmen donationer på 
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kr. 200,- pr. Person. Dette nåede vi også i 2021, dog med lidt besvær – der blev indsamlet ca kr. 
22.000 og vi har opretteholdt vores godkendelse. Dette har betydet at vi har kunne få ca. 126.000 
kr. i momskompensation. 
 
Det detaljerede budget og bestyrelsens forslag til kontingent bliver fremlagt på 
generalforsamlingen. 
 

Afslutning 
På trods af det gode resultat for 2021, er det ikke blevet lettere at drive golfklub over de sidste år, 
hvilket vi kan se af de tiltag som både vi selv som andre klubber er nødt til at iværksætte. Derfor 
appelleres der også til medlemmerne om at stå sammen og hver især yde det bidrag man har 
mulighed for, så vi i fællesskab stadig kan nyde at spille en runde golf på vores dejlige anlæg. Vi har 
nemlig stadig store investeringer der skal laves, for at nå op i den standart vi gerne vil have banen 
og klubben. Vi er i gang og på rette vej, men der er stadig lang vej tilbage.  
 
En stor tak til alle frivillige og ansatte i golfklubben for indsatsen i 2021 og med disse ord takker vi 
for sæsonen 2021 og ønsker alle en god og solskinsrig 2022.  
 
På bestyrelsens vegne. 
Michael Svendsen 
Bestyrelsesformand 


