
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 5. maj 2022 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s lokaler.   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  
 

- Anders Torp 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Nils Hedegaard 

- Søren Torp  
- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 
 
Der var afbud fra Jane Gram Hansen og Jan Thomsen. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde afholdt 17. marts 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 17. marts 2022 
                     
Referatet fra konstituerende bestyrelsesmødet afholdt 17. marts 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
Da dette var formanden Anders Torps (AT) første ordinære bestyrelsesmøde, foretrak han at undlade 
Input til et senere møde indtil han havde erhvervet mere indsigt i forholdene. 
   
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
Venskabsaftale med Randers Golfklub mfl. Vurderes til p.t. at være for langt væk, hvis flere klubber i Nr. 
Jylland kom med kunne det være interessant. 
Overvejelser om en eventuel  æresmedlemsordning samt kriterier og betingelser herfor, præsenteres 
af GM på næste møde 
 
GM gennemgik herefter HGKs resultater pr. ultimo marts 2022 som følger: Kontingenter mv. ok og på 
forventet niveau, øvrige indtægter lidt over niveau grundet øgning af sponsorindtægter. Indtægter i alt 
er tilfredsstillende.  Udgifter højere end budgetteret, hvilket primært skyldes udgifter til forbedring af 
banen, men skal betragtes som en forskydning i investerings tidspunktet. Greenfees lidt lavere end i 
2021, men peger i den rigtige retning for 2022. Sponsorer ser positive ud, med nogle ændringer, men ok. 
Likviditetsstyring er ok og aftaler holder og forskydninger styres, derfor kører kassekreditten nogenlunde, 
selv med forskydninger og manglende CVR nr. Målsætningen i relation til langfristet gæld er at indfri 



Sparekassen Danmarks kassekredit indenfor året. Dagsværdi renteswap er ok. Medlems status er 
som forventet med et fald i seniorer på 27 medlemmer pr. 28. april 2022 grundet for de  fleste helt 
naturlige årsager som alder, sygdom og bortgang. 
 
En eventuel revidering af medlemmer m/uden studiekort og anden oprydning drøftedes og vil betyde 
at styringen bliver lettere og mere effektiv og at MGPer/Prøvemedlemmer bliver hurtigere afviklet. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland GM  : Har pt. tilfredsstillende 116 medlemmer og kører uden problemer. 
 
Baneudvalg – v/Jane: Placering af nye skilte ved teesteder skal flere steder justeres  
Vandet kører, men kræver lidt justering. Klipning gennemgået angående planer og frekvens som søges  
øget til 3 gange ugentligt. Disse forhold bør opdateres på Face Book. 
 
Husudvalg – v/Nils: Eternittag mangler plade. Nye plader bør males. Fliser og glas i foyer mv. færdiggøres 
snarest tillige med nyt åbent kontorlandskab, og på sigt gulvet i cafeen.  
 
Junior- og ung seniorudvalg - v/Søren: Er godt i gang med en del nye spillere. Der er også gang i 
turneringer i DGU regi og makker cup. Spillerne gør det godt og der er stor forældreopbakning. Opslag 
Via Face Book meget vigtig da børnene har adgang. Tilmeldt hold via DGU. Junior hold træner også gerne 
mandag og lørdag, hvilket betyder lidt færre pr. gang, men der mangler frivillige personer til træning. 
  
Eliteudvalg v/ Tina: Der er pt. 3 hold, 2 herre og 1 damehold i kvalifikationsrækken og mange spillere har 
givet tilsagn. Tilskud til kørsel og turnerigsgebyr kan søges, men ingen har endnu gjort brug af ordningen 
i 2022 og søgt.  
 
Turnerigsudvalg v/Tina:  Der er afholdt påsketurnering som forløb rimeligt, men opstramning 
styringsmæssigt er påkrævet. Der var rod i indplaceringer og tilmeldingsfrister ikke overholdt korrekt. Til 
åben damedag var der knap 80 deltagere, som vurderes tilfredsstillende. Næste turnering har Nordjyske 
Bank som sponsor. Det er vigtigt at alle turneringer er synlige i Golf Box. Ny par turnering er i øvrigt på 
trapperne. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Udover en generel drøftelse under dette punkt er der intet at rapportere. 
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
GM gennemgik herefter de økonomiske resultater vedrørende salget til fond fra Hjørring Golfklub når der 
tildeles et CVR nummer og transaktionen kan gennemføres. 
  
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Torsdag den 9. juni 2022 kl. 18:00 i Golfcafeen. 
 
 
10/05/2022/HM 


