
Referat 13. september 2021 

Deltagere: Michael Svendsen, Nils Hedegaard, Tina Frederiksen, Jan Thomasen, Søren Torp, Jane Gram 

(ref.), Preben Nielsen (GM). Afbud fra : Helmer Møller 

 

1. Referat fra sidste møde: Godkendt.  

2. Orientering fra MS:  

Der har været afholdt klubmesterskab med 27 deltagere. Hvilket bl.a. kunne skyldes konfirmationer i 

august. Man kunne overveje stableford turnering. Turneringsudvalget tager til efterretning.  

 

3. Orientering fra GM: 

Reparation af vandingsanlæg forventes udført i løbet af vinteren. Vi forventer udgiften løber sig til 150.000 

kr. ekskl. moms. Dette inklusive udskiftning af alle sprinkler (hydranter), så de fungerer og øvrig reparation 

som tidligere nævnt på. Der er et par steder på fairway, hvor der er sprinklere vi vil have koblet på 

anlægget.  

Vi forventer at kunne fordoble vandtag fra vores søer.  

Maskinparken er af ældre dato, nyeste er 6 år gammel. Vi reparerer så længe det giver mening. I øjeblikket 

bruger vi den blå klipper til semirough, den er ikke optimal. Men det fungerer indtil vi får indkøbt 

semiroughklipper. Vi arbejder på at kunne klippe rough og semirough, samt fairway 3 gange om ugen i 

2022.  

Rensning af søer er en udgift på ca. 100.000 ekskl. moms. Prisen skal deles op på hver enkelt sø, da vi vil 

tage opgaven i etaper. Vi har diskuteret om vi skal købe en maskine til arbejdet, men vurderet det er bedre 

med lejemateriel når behovet opstår. 

Økonomi: 5.5 mio. på indtægtstiden, positiv overdækning på 34.000 kr. Vi har hentet vores mål på greenfee 

gæster. Der har været en del gæster i august måned. Vi bør løbende vurdere om banens stand kræver vi 

skal nedsætte greenfee i efteråret.  Udgifter 3 mio. forbedring på 158.000 kr. i forhold til budget. På 

banebudgettet har vi 129.000 kr. til resten af året.  

Greenfee 126.000 kr. forventet 85.000 kr. i august. Vi forventer Golfring Nordjylland lander til et stykke 

over 75.000 kr.  

Kassekredit 2.1 mio. træk. Bedre end sidste år. Der er ingen ændringer i renteswap 

1.138 medlemmer. Vi har nået målet med nye medlemmer for 2021.  

4. Baneudvalg: Vi arbejder ud over det allerede nævnte ovenfor på at få fat i lavt hængende frugter på 

baneanlægget. Klipningen på banen forbedres løbende. Vi skal i gang med at udarbejde baneplan 2022. 

4. Husudvalget: På første sal er skiftet dør og der skal laves et indskud i væggen så det kan holde. Der er lidt 

leveringsproblemer på vinduer, så dem venter vi på. Der er flere vinduer, som trænger til maling. Dette 

kigger husudvalget på sammen med GM.  

Toiletter i mellemgangen skal vi have kigget på at få skaffet midler til at få etableret og opgraderet de 

eksisterende.  



4. Junior og ung-senior: Der er planlagt golftur i weekenden til Fjerritslev. 25 tilmeldte. Bones kører med 

afslutning næste fredag. Vi mangler frivillige til tirsdagstræning, da der er over 70 juniorer. 4-5 juniorer har 

kvalificeret sig til Mini/maxi cup og Super cup.  Juniorudvalget vil gerne omlægge individuelle timer fra 

Alvah om til træningstider. Altså opgradering fra 3 til 5 timer ugentligt. Det skal hjælpe til at de unge 

hurtigere opnår banetilladelse.  

4. Elite: Danmarksturneringen er afsluttet. Damer sluttede på 2. plads. Kvalrækken har spillet 

oprykningsspil, men det blev ikke til oprykning i denne omgang. 4 div første plads og rykker op i 3. div. 2 div 

sluttede på 2. pladsen. 

4. Turnering: Afholdt klubmesterskaber med for få deltagere. Der var lidt udfordringer med hulplaceringer, 

som ikke blev skiftet og rækkefølge i spil hvor førerbold blev sendt ud først.  

4. Begynder: 77 MGP´er i år. Der er for få MGP´er der deltager i Kaninklubben. Tirsdag skal være kanindag 

og der vil vi gerne have regelunderviser med oftere.  

5. Beslutningssager: Etablering af Fond. Alt jord og bygninger placeres i Fonden og købes af golfklubben. 

Golfklubben skal betale husleje til Fonden. Præsentation af forventet regnskab for Fond og Hjørring 

Golfklub. Beslutning: Ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. oktober kl. 19.00 i Golfklubben. 

6. Eventuelt: Teebox der er lavet kontrakt. Etablering sker i samarbejde med sponsor. Forventes at være 

etableret til vintersæsonen 2021.  

Ros fra medlem fremlagt. 

 

7. Næste møde: 4. oktober kl. 18.00 i Golfklubben 

 

 

 

 


