
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 4. februar 2022 kl. 17:30. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s lokaler.   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Søren Torp  
- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 
 
Nærværende møde betragtes som indledende til den forestående Generalforsamling. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 22.november 2021 
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 22. november 2021 
                     
Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt 22. november 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
MS orienterede om at status og ”regler” vedrørende REHAB golf er ændret i forhold til tidligere 
drøftelser og at disse er noget enklere end oprindeligt, således at man reelt taler om langt færre hjælpere i 
de enkelte klubber og faktisk kan betragte forslaget som en klub i klubben og at Dronninglund og Ørnehøj, 
forventeligt også er med i projektet. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
GM indledte med en kort statusrapport vedrørende igangværende projekter som alle udvikler 
sig som planlagt. Disse er toiletprojektet som nærmer sig en afslutning, maskinsituationen hvor 
der foretages logiske ændringer, forslag om åbning af sekretariat overvejes/vurderes, samt nye 
flisebelægninger i gang og køkken som færdiggøres snarest. 
 
GM og MS gennemgik herefter  punkter relevant for Generalforsamlingen 17. ds. Disse er 

- Udkast til årsregnskab 

- Redigeret budget 2022 

- Indkaldelsen til generalforsamlingen 



- Dagsorden samt Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen 
 
Alle dokumenter blev taget ad notam, og nødvendige dokumenter officielt godkendt (se nedenfor). 
 
For god ordens skyld refereres dagsorden og bestyrelsens bemærkninger til denne, som følger: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om klubben virksomhed i det forløbne år 
3. fremlæggelse af det revidere regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset for kategori S. Forelæggelse af budget 
6. Valg af bestyrelse, iflg. § 10 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Bemærkninger til ovenanførte dagsorden: 
 

- Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften 

- Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dg før Generalfors. 

- Ad pkt. 4: Forslag om ændring i § 6 i vedtægter for Hjørring Golfklub 

- Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 0,- for seniormedlemmer og indskud 
                  Foreslås fastsat til kr. 0,- for 2022 

- Ad pkt. 6: Bestyrelsen forslår valg af: 
                  Michael Svendsen (modtager ikke genvalg) 
                  Tina Vindbæk Frederiksen (genvalg) 
                  Helmer Møller (genvalg) 
                  Anders Torp (nyvalg) 

- Ad pkt. 8: Opfordring fra Finn Søndergaard 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Udsat til næste ordinære bestyrelsesmøde 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Godkendelse af årsregnskab: Godkendt 
Godkendelse af budget 2022: Godkendt 
 
Beierholm indhenter digitale underskrifter af nødvendige dokumenter. 
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Efterfølgende er kandidat til modtagelse af ”årets jern” enstemmigt godkendt 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Generalforsamling torsdag 17. februar 2022 kl. 19:00 i Golfcafeen. 
 
10/02/2022/HM 


