
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2022 kl. 17:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s lokaler.   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  
 

- Anders Torp 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jane Gram Hansen 

- Nils Hedegaard 

- Søren Torp  
- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 
 
Der var afbud fra Jan Thomsen. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt 9. juni 2022 
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra daglig leder (GM) 
4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra div. udvalg 
5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
6. Eventuelt 
7. Næste møde  

 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 5. maj 2022 
                     
Referatet fra  bestyrelsesmødet afholdt 9.  juni 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
Formanden Anders Torp orienterede om at aktiviteter gennemføres hvis praktisk muligt jf.cirkulærer, men 
at tiden er et problem da disse aktiviteter ofte foregå i dagtimerne, og med en betaling for 6 timer a kr. 
500,- til indsats og profit, konkluderes det at sådanne tiltag pt. ikke er aktuelle. Banen er forbedret meget 
og kan ikke sammenlignes med tidligere inklusive greens som står meget skarpe. Dette faktum burde kunne 
bidrage med flere green fees, men der skal hurtigst reklameres herfor via Face Book, og flere må meget 
gerne anvende dette medie flittigt.   
 
   
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
GM gennemgik herefter relevante punkter desangående og orienterede om udestående punkter fra vort  
seneste møde. På banen kører og virker de fleste funktioner og styres om natten via nettet og der er mange 
steder adgang til vand, hvorfor slanger er indkøbt. Ved opgravning af sø fosøges at hæve vandspejlet. 
Omkostningerne hertil andrager kr. 125.000 i tillæg til de allerede investerede kr. 150.000. Indspil gøres lidt 



større plus vand udvides  Øst 5 som forsynes med bredere sandbunker. Alt afsluttes før vintersæsonen. 
Generelt sker der mange positive aktiviteter på banen. Der er ansøgt om tilskud til redskaber, og personalet 
orienteres om en måned afhængig af beløbet. Der er lavet ny aftale med 
lokale partnere. Flere detaljer herom følger senere. Alt skal være inklusive – Trackman. Fonden er død, 
og lægges i Golfklubben som det nu ser ud. Betingelserne kan ganske enkelt ikke opfyldes. En mulighed 
ser ud til at virke, nemlig at vedtægter  ændres. Det er et krav fra kommunen/Per Møller at sagen 
politisk skal være skudsikker, så clearingen for at komme i gang afsluttes. Alle fakta afdækkes hurtigst. 
Ny forpagtningsaftale udsendes til hvert bestyrelsesmedlem for kommentarer 
 
Resultatet pr. ultimo juli 2022 blev herefter gennemgået og kommenteret af GM. Indtægter fra 
kontingenter er lavere end budgetteret, men vi skal afvente dette tal da målet for antal medlemmer stort 
set er nået og faldt mere i begyndelsen af året end forventet (naturlige afgange). Øvrige indtægter kører 
flot med størst tilgang i indtægter fra sponsorer . Stigningen i diesel udgifter, slår igennem med kr. 100.000 
ellers ingen yderæligere kommentarer. Nettoresultatet ser fornuftigt ud, men her skal vi være 
opmærksomme på afskrivninger på hanholdsvis bygninger og bane. Likviditeten er lidt stram, med ved 
indfrielsen af Nykredit lån hentes noget hjem. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland GM  : Lidt bagefter planerne, men godt efterår forventes. 
 
Baneudvalg – v/Jane: Ingen nye kommentarer. Fairway plus semiruf klipning fungerer. To møder aftalt. To 
møder vil blive gennemført som aftalt. Højt info- og input niveau tilstræbes. 
  
Husudvalg – v/Nils: Ikke meget nyt, men flere mindre projekter og vedligehold vedtaget. Stor ros til 
blomsterbedene. 
  
Junior- og ung seniorudvalg - v/Søren: Aftale om besøg i Norge 24-28/9-2022. Juniorer gør det rigtigt godt i 
super cup på alle forskellige niveauer. Budget bliver brugt. Skanderborg junior 11/09. 8 spiller Jammerbugt 
søndag. 
  
Eliteudvalg v/ Tina: Oprindelig damer. kvalifikationsrækken spiller om oprykning. 
 
Turnerigsudvalg v/Tina: Der sker ikke rigtigt noget, og der er fortsat mange aflysninger. Det skal overvejes 
eventuelt at nedskære antal turneringer..  
 
Begynder og rekrutteringsudvalg: Intet at rapportere da alt kører fornuftigt efter planen.  
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Intet at rapportere. 
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Potentielle El leverandører mv. til ladestandere vurderes fortsat baseret på relevante fakta. 
Udgangspunktet for bestyrelsen er at være neutrale i relation til risiko (indtægter/udgifter/etablering/ 
drift og gerne over en længere periode som ex. 10 år 
 
 
 



 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Præliminært torsdag den 18. september 2022 kl. 17:00 i Golfcafeen 
 
Dog afventes tilbagemelding fra Preben 
 
 
27/08/2022/HM 


