
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 9. juni 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 5. maj 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 5. maj 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
Formanden Anders Torp orienterede om cirkulærer angående diverse muligheder for foreninger, hvilke 
dog allerede modtages af kasseren som videresender til GM ligesom diverse tilskud der kan ansøges til 
til relevante aktiviteter. 
   
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
GM orienterede om udestående punkter vedrørende endelig godkendelse af fonden. Der er 
2 forhold som skal løses. Disse  kan være vanskelige at løse af juridiske hensyn. 
Forpagtningsproblematikken søges løst ligesom vedtægterne eksklusive erhvervsdrivende transaktioner 
skal tilpasses. Ekstern rådgivning involveres hvis dette er nødvendigt. GM nævnte herefter muligheden for 
opstilling af ladestandere til el-biler. Forslaget fra NORLYS blev gennemgået og her tager selskabet alle 
indtægter, men modsat pålignes ingen ukendte udgifter og selskabet varetager alle forhold uden yderligere 
beregning. Alternative løsninger vurderes tillige før endelig beslutning. 
GM gennemgik herefter HGKs resultater pr. ultimo maj 2022 som følger: Kontingenter mv. afviger negativt, 
da 21 fuldtidsmedlemmer er mistet af naturlige årsager, men forventes at udligne sig i løbet af 2022. 



Sponsorer udvikler sig positivt, hvilket betyder at nettoindtægter totalt afviger med kr. 90.000 i forhold til 
budget. Udgifter er over budgettet med kr. 60.000 hvilket primært beror på investering i nye toiletter. 
  
Greenfee udvikler sig i den rigtige retning. Totalt set ser resultatet fornuftigt ud, men livremmen 
skal spændes lidt hvilket kan være en udfordring. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland GM  : Intet nyt at rapportere, da det kører fornuftigt uden problemer. 
Møde aftalt til efteråret med deltagelse af alle. 
 
Baneudvalg – v/Jane: Problemer med tørring af gamle pletter, derfor prikning af greens. Referat fra 
baneudvalgsmøde hænger på opslagstavlen og er meget detaljeret. Medlemsmødet ikke afviklet, 
men udsat til juni 2022. Nr. placeres korrekt og i logisk retning. Droppezoner, skilte beror hos greenkeeper. 
Bunkers, river, mange fodspor, nye river vist. Sand i bunkers er ofte for meget eller for lidt. 
 
Husudvalg – v/Nils: Tag færdiggøres da Nils skal være tilstede. Vandskuring foretages af frivillig på gl. 
greenkeepergård. Skilte ved nye toiletter fjernes, hvis muligt. 
 
Junior- og ung seniorudvalg - v/Søren: Der er fuld gang i aktiviteterne og træning søndag, mandag og 
onsdag er en succes. Flere skal til Ørnehøj og derefter Lemvig, da distrikt 1 afholder super cup for alle 
regioner med 5 x 20 en dag. God idee uge 42/checkes  mandag. Flere frivillige forventes  næste år. 
Norgestur fortsat et åbent spørgsmål. Klubmesterskabet bliver eventuelt afholdt som stableford. 
 
Eliteudvalg v/ Tina: Intet at rapportere da aktiviteterne går sin gang. 
 
Turnerigsudvalg v/Tina:  Nordjyske Bank. Fin dag med meget høje scores og 64 tilmeldte. Sct Hans kun 7 
tilmeldte. Vendsyssel open ingen tilmeldte. Baneservice/kontrol: Aktiveres når dette bliver muligt og skal 
samtidig defineres. Nye ideer til turneringer drøftedes.  
 
Begynder og rekrutteringsudvalg: Intet at rapportere. Systemer fungerer derfor ingen yderligere 
kommentarer pt.  
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Intet at rapportere. 
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Intet at rapportere 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Torsdag den 18. august 2022 kl. 17:00 i Golfcafeen. 
 
 
21/06/2022/HM 


