
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 16. august 2021 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Følgende medlemmer, som valgt ved Hjørring Golfklubs ordinære generalforsamling afholdt den 
8. juli 2021, var til stede ved nærværende bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Jan Thomsen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 
 

Der var afbud fra Nils Hedegaard og søren Torp 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Dagsorden: 1. Bestyrelsens konstituering 

 2. Godkendelse af referat fra seneste møde/Generalforsamling 08/07/2021 
 3. Orientering fra formanden 

                      4. Orientering fra GM 
                      5. Orienteringssager fra alle (bordet rundt) herunder orientering fra div. udvalg 
                      6. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
                      7. Eventuelt 
                      8. Næste møde  
 
Ad pkt.1. Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

-     Formand: Michael Svendsen 

-     Næstformand: Jane Gram Hansen 

-     Kasserer & Sekretær: Helmer Møller 

-     Medlemmer:  Jan Thomsen 
                                              Søren Torp Andersen 
                                              Nils Hedegaard 
                                              Tina Vindbæk Frederiksen 
 
Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat fra seneste møde/Generalforsamling 8. juli 2021 
                    
                    Referatet blev godkendt uden rettelser/ bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
                    MS orienterede om opfølgning fra generalforsamlingen som følger: 1) Der havde været 
                    afholdt møde med advokaten og Torben fra Beierholm angående ”sagsbehandling” rent 
                    teknisk af overtagelsen fra Hjørring Kommune pr. 1. august 2021, 2) Udkast til købsaftale 
                    mangler, men er under udarbejdelse og 3) Udkast til budgettet afventes, og udarbejdes 
                    af GM tillige med nødvendige ”rammer” for fuldmagter til gennemførelsen af projektet. 
                    4) Fondens overskud kan anvendes til flere formål, og kan udloddes efter ansøgning, og  



                    5) Bestyrelsens sammensætning er endnu ikke fastlagt, men vil blive en blanding af  
                    repræsentanter. 
                    Fra generalforsamlingen var der primært fokus på banen som helhed, hvorfor Jane 
                    havde udarbejdet et notat/oplæg som ligeledes blev drøftet under dette punkt. Input 
                    eventuelt via hjemmeside og informationstavle ved indgangen. Infodelen meget vigtig 
                    og banen og arbejder i fokus. Frivillige anvendes tillige til at højne informationen og 
                    det aftaltes at input leveres fra alle udvalg til hjemmesiden når denne er tilrettet resten 
                    af 2021 hvilket effektivt betyder fra starten af 2022.              
                    Tilbagemeldinger vedrørende generalforsamlingen  var i øvrigt positive. 
 
 
Ad. pkt. 4. Orientering fra GM 
 
                  Investering i vandingsanlæg. Godt forår med megen ros. Sommer med megen negativ 
                  input grundet et gammelt vandingsanlæg der dels ikke kan følge med og dels ikke virker  
                  optimalt. Teknisk virker pumperne ikke korrekt og vil-leder derved forbrugstallene da dette 
                  ikke optimerer forbruget af de korrekte vandressourcer. EDB styringen skal omprogrammeres/ 
                  kodes, ny computer skal anskaffes med styring af 4 pumper, og optimalt skal der nedlægges 
                  nye rør. Alt dette vil blive undersøgt og vurderet i efteråret, således at prisestimater kan 
                  udregnes til beslutning. Endvidere skal priser på oprensning af søer indhentes. 
 
                  Investering i maskiner. En sendt til Aalborg for nye dyser, kommer tilbage i næste med en 
                  estimeret pris på 5-10.000 kr for reparationen. En med efterløber plus andre vurderes. Ny 
                  investering på kr. 200-300.000 kommer senere. Robotter vurderes sideløbende. Fairways 
                  absolut i den dyre kategori. 
 
                  Resultater m.v. Realiseret nettoresultat ultimo juli 2021 andrager kr. + 86.000 i forhold til budget 
                  efter finansiering og afskrivninger og vurderes tilfredsstillende. Årsresultatet forventes minimum 
                  at slutte på buget-niveau, og formodentligt lidt højere. Green-fee indtægter ligger under 
                  forventningerne, hvilket skyldes en lidt sløv sommer med bl.a. udeblevne nordmænd. Der er 
                  i øvrigt indkøbt en del grus til stier og nyt sand til bunkers som endnu ikke er anvendt.  
                  Kassekreditten bevæger sig i den rigtige retning og ser fornuftig og acceptabel ud. Ingen 
                  Kommentarer til langfristet gæld og renteswap 
 
                  Andre forhold. I klubhuset er der konstateret råd i vinduer og ved tagrender m.v. Toiletter er 
                  Rengjorte, men ser ikke særligt godt ud grundet slitage. Nye el-skabe er på vej til installation. 
                  Medlemsstatus ser fornuftig ud med. Bl.a. 33 nye senior medlemmer. 
   
Ad. pkt. 5.Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra div. Udvalg 
 
                   Golfring Nordjylland  Intet specielt nyt, men fornuftig udvikling 
 
                    Baneudvalg-v/Jane se venligst under orienteringen fra formanden 
 
                    Baneplan nu og i 2022 Der ønskes et realistisk budget for 2022, ligesom det bør vurderes 
                    Vis-a-vis banens standard om green-fee prisen eventuelt skal reduceres o/sommeren. Der  
                    Har i øvrigt været flere kommentarer til placering af pæle og markeringer m.v. 
 
                    Husudvalg- v/Nils Ingen kommentarer denne gang  
 



                     Investering i vedligeholdelse af bygninger Venligst se GMs kommentarer desangående 
 
                     Junior- og ung seniorudvalg- v/Søren  Norgestur aflyst grundet COVID-19 
 
                     Eliteudvalg- v/Tina  Alle ligger godt til, men der skal ske noget 
 
                     Turneringsudvalg- v/Tina Sidste turnering 2 til at taste ind for 76 spillere. Lav interesse for 
                     flere turneringer. Interessen skal øges bl.a. ved måske at gøre ”præmierne” mere attraktive. 
                     Sct. Hans turnering skal ændres til næste år da der virkelig manglede hjælpere. 
 
                     Begynder og rekrutteringsudvalg- v/Jan Ikke noget særligt, men 80-90 begyndere har været 
                     igennem indtil nu, og der skal være lidt mere styr på denne del til næste år. Nyt weekend  
                     kursus er planlagt til begyndelsen af september 2021. 
 
Ad. pkt. 6.Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                     Rehab-Golf MS har tidligere rundsendt tilbagemeldingen/erfaringer vedrørende projektet og 
                     dets omfang. Ideen absolut god, men time consuming med 4-5 frivillige involveret to gange om 
                     ugen. Spørgsmålet er om vi kan stille med frivillige hjælpere, hvorfor dette afprøves ved ind- 
                     rykning i vort nyhedsbrev. 
                    
Ad. pkt.7. Eventuelt 
 
                     Banen praktisk løsning  Til diskussion overvejes det eventuelt at skifte sløjfe hver 14. dag 
                     (pause) som en praktisk løsning ved klipning. 
 
                     Møde cafe GM har haft møde med cafeen angående ændringer/løsninger vedrørende 
                     rist og fliser som praktiske løsninger også for renholdelse.  
                
Ad. pkt.8. Næste møde 
 
                       Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 13. september kl 18:00 i 
                       Golfcafeen.                            
 
 
 
17.08.2021/HM 
                 
                     


