Nyt fra bestyrelsen – 20. februar 2019
Bestyrelsen & Golfmanager
Som det fremgik af bestyrelsesreferatet fra ultimo oktober 2018 udtræder Peter Norskov Kristensen og John Friis af bestyrelsen –
begge efter 9 år i bestyrelsen - på generalforsamlingen tirsdag, den 26. februar. Bestyrelsesformand Michael Svendsen modtager
genvalg og bestyrelsen foreslår Helmer Møller og Tina Vindbæk Frederiksen til nyvalg. Der vil selvfølgelig blive mulighed for at træffe
Helmer og Tina på generalforsamlingen.
I ovennævnte referat fremgår det også at John Friis stopper som (deltids) Golfmanager ved udgangen af marts 2019. Til at erstatte
John på en række af de områder han har varetaget de sidste år, har vores mangeårige medlem Preben Nielsen meldt sig under
fanerne og vil løbende få overdraget opgaver fra John, og dermed indtræde i rollen som Golfmanager.
I forbindelse med disse ændringer i bestyrelsen og på managerposten, har bestyrelsen holdt et arbejdsmøde en søndag i februar, for
at drøfte organiseringen i Hjørring Golfklub, samt fordele opgaver og ansvar. Resultatet af dette fremgår af nedenstående beskrivelse
(forudsat at de 3 opstillede til bestyrelsen bliver valgt). Der vil ligeledes blive lejlighed til at møde Preben på generalforsamlingen.

Banen
Vi modtog fredag, den 15. februar en opsigelse fra vores Chefgreenkeeper Ray Hamper. Efter godt 21 år i Hjørring Golfklub har Ray
et ønske om, at prøve at arbejde i en anden klub. Han har derfor indgået en aftale med Århus Golf Club, hvor han tiltræder som
Chefgreenkeeper. Ifølge Rays aftale med Hjørring Golfklub er der et længere opsigelsesvarsel end normalt ifølge funktionærloven, så
Ray vil stadig være at finde i klubben nogle måneder endnu.
Bestyrelsen har nu lagt en plan for rekruttering og ansættelse af en ny chefgreenkeeper, og annoncering efter denne vil meget snart
blive offentliggjort.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Ray for de mange år og det store arbejde i Hjørring Golfklub som
Chefgreenkeeper. Det har ikke altid været den letteste post at varetage i klubben, da der – ligesom der er omkring landstræneren i
fodbold – er mange meninger om hvordan arbejdet skal udføres.
Vi ønsker Ray og hans familie held og lykke med deres ”nye” tilværelse. Der vil senere komme nærmere oplysninger om
overgangsperioden samt omkring afskeden med Ray.
Vores mangeårige greenkeeper Per, er desværre blevet langtidssygemeldt, så vi skal have rekrutteret en afløser for Per. Dette vil vi
– om muligt – afvente med til vi har fundet en ny Chefgreenkeeper, således vedkommende kan komme med sit input om dette og
den fremtidige organisering af arbejdet med banen.
Vi får også i 2019 brug for, for at der er frivillige der vil yde en indsats med arbejdet banen, så vi opfordrer nuværende og meget
gerne også nye frivillige til at bakke op om klubben og dette arbejde, så de nævnte ændringer og overgangsperioden ikke vil få negativ
indflydelse på den kvalitet, som banen kommer til at fremstå i.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

