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Indledning
Året 2020 er nu bag os. Og sikke et år det har været. Ingen kan være i tvivl om, at der siden marts
2020 har været ét tema der har overskygget alt andet: Covid – 19.
Vi har i golfklubben været heldige med at vi i vid udstrækning har kunnet nyde vores golfanlæg, og
der har i sommeren og hen over efteråret været stor aktivitet på banen og i klubhus. Der har været
tilgang hen over året af nye medlemmer og vi er nu på ca. 1100 medlemmer. Selv om Covid-19 har
vist sig at være besværlig at bekæmpe og forsat giver grund til forsigtighed her i 2021, forventer vi
en øget tilgang af nye medlemmer og har et håb om at kunne runde omkring 1150 medlemmer ved
udgangen af 2021.

Hjørring Golfklubs Venner:
Vi har også i 2020 formået at samle godt 100 medlemmer og forventer således igen tilskud fra
momskompensation ordningen. Vi fortsætter i 2021 og håber så mange som muligt vil støtte op
omkring dette tiltag. Beløbet for 2021 er igen kr. 200,- som er mindstebeløbet som kan indbetales.
Beløbet er fradragsberettiget og når man har indbetalt til konto 9070 – 1630559460 giver man
besked til Rie og oplyser sit cpr.nr. Så sørger vi for indberetning til skat.

Vinteren 2020/21





“Vinterbanen 2020/21 ændres fra tirsdag i uge 5 til Nord & Vest. Syd kan således få en tiltrængt
pause.
Der spilles med oplæg på hele banen også i bunkere. Der er ikke handicap regulering i perioden
frem til sæsonstart 2021.
Golfbiler og Moonbuggies SKAL køres i rough når der er åbnet for kørsel, gælder hele perioden
frem til sæsonstart 2021.
Klubhuset åbner Kl. 08.00 og lukker Kl. 17.00 (p.t. lukket grundet Covid-19)

Med ønsket om et fortsat godt vintergolf og gode oplevelser i Hjørring Golfklub sæson 2021.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub
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Medlemstilbud
Medlemsrabat spar 10% - og tjen 5% til klubben!
Aftalen med Stena Line indebærer nogle fordele til medlemmer af klubben (og samtidig for
klubben) via dette medlemstilbud: https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud

Bestyrelsen
Indkaldelse til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Hjørring Golfklub
TORSDAG, DEN 18. FEBRUAR 2021 KL. 19.00
I KLUBHUSET
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget.
Valg af bestyrelse. iflg. §10
Valg af revisor
Eventuelt

Hvis Covid-19 forhindrer afholdelse af generalforsamling i februar som vedtægter foreskriver, vil
generalforsamlingen blive udskudt og afholdt når det igen bliver muligt at samles. Den siddende
bestyrelse vi således fortsætte og varetage Hjørring Golfklubs interesser i denne periode.
Regnskab for 2020 kan ses på hjemmesiden eller rekvireres i sekretariatet.

Husudvalget
I husudvalget arbejdes der på etablering af 2 nye toiletter i løbet af 2021, samt maling af foyeren.
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Baneudvalget
Så fik vi taget hul på 2021 og vi glæder os til sæsonen kommer rigtig i gang.
Denne vinter har vi spillet Syd-Vest sløjfe som vinter bane. Med vintergreens på syd og almindelig green på
Vest. Vi har set mange golfere på banen i vinterens løb.
Arbejdet med klargøring til sæsonen 2021 er gået i gang. Der bliver malet pæle og andre indendørs
arbejder bliver det også til.
I december måned kunne baneudvalget præsentere deres bud på baneplan for 2021 for bestyrelsen og
denne plan blev godkendt som fremlagt.
I baneudvalget vil vi gerne arbejde videre med at skarpe vores bane til. Vi har derfor planlagt at ændre på
klipningen af vores bane i 2021. I øjeblikket er fairways meget brede og der er en del områder, som på
nuværende tidspunkt er ”kortklippet” hvor der reelt ikke er et behov. Vi vil arbejde hen imod en ”skarpere”
kant mellem de forskellige klipninger, samt en mere kurvet fairway. Dette vil bidrage til et mere trimmet og
spændende look på vores bane. Derudover skal områder, hvor der ikke er behov for klipning minimeres.
Samtidig skal vi bevare vores bane i et naturpræget look – udenfor spilleområderne.
Vi vil fortsætte stiarbejdet med nedlæggelse af nogle og reparation af andre, samt fortsætte med
nedlægning af bunkers på Øst og Nord sløjferne.
For at vores ønsker kan blive til virkelighed har er vi i Hjørring Golfklub afhængig af jeres frivillige
arbejdskraft. Den er utrolig vigtig så vi har hænder nok til arbejdet på banen. Derfor en stor opfordring til at
melde dig som frivillig hjælper i 2021 hvis du ikke allerede har gjort det.
En bøn fra baneudvalget! Et par steder på banen har vi røde pæle med grøn top. Det betyder
adgangsforbud i strafområdet. Vi ser desværre stadig en del spillere, som vælger at ignorere denne
markering og bevæge sig ud i slugten efter en tabt bold. Dette er ikke tilladt. Hjælp med at passe godt på
vores paragraf 3 områder og undlad at betræde banen hvor røde pæle med grøn top er opsat.

Nyt fra Pro Shoppen
Åbningstider:
Man – Tors.
kl. 10.00 - 15.00
Fre. Lukket
Lør & Søn
kl. 10.00 - 13.00
Så er vi næsten igennem januar og jeg håber alle kom godt ind i det nye år. Vi har lidt ombygninger
i Proshoppen i februar måned, hvor der kommer nye glaspartier i væggen ind mod Golf Cafeen. Det
giver mere lys, så det glæder jeg mig til.
Snart starter den nye sæson og igen i år afholder jeg Golfskole:
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Fra uge 15 til uge 26
Mandag kl. 17.00 – 18.00
Tirsdag kl. 18.00 – 19.00
Lørdag kl. 14.00 – 15.00
Pris kr. 999,- tilmelding til Alvah på tlf. nr.: 22451956
Du vælger hvilken dag der passer dig bedst og så gennemgår vi hele svinget fra driver til putter med
tips & værktøj til din træning.
Callaway & Srixon/xx10 Fitting d. 27 & 28.02.2021, der er stadig pladser til en fitting hos de 2
leverandører. Ring og bestil tid.
Golfrejser – den 24.10 til 31.10.2021. Turen går til Spanien, nærmere betegnet Granada. Vi flyver
fra Aalborg med Great Dane til Malaga.
Glæder mig til vi ses igen.

"Golfers who know, buy from their pro "
Hilsen
Alvah - 22451956

Proen’s turnering
Søndag den 8. august 2021.

Partnerdag i 2021
Søndag den 13. juni 2021.

Turneringsplan 2021
Kommer i næste nyhedsbrev.
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Årets første kampagne!
- PLUS med i købet
Jeg håber, I har haft en rigtigt god juleferie og en god start på det nye år!
Golfhäftets første kampagne for året starter allerede om en uge! Efter en fantastisk
Black Friday kampagne med fokus på ”PLUS med i købet” kommer også denne
kampagne til at indeholde PLUS. Husk at der stadig er mange medlemmer hos jer
som ikke købt Golfhäftet endnu. Derfor er det en god idé at gå ud med et
nyhedsbrev til medlemmerne, hvor du gør opmærksom på denne kampagne –
samt at hvert købt kommer klubben til gode. Denne kampagne kommer vanen tro
til at starte ude hos jer klubber, hvilket vil sige, at det kun er jer klubber der kører
kampagnen til at starte med. Sørg derfor for at starte salget allerede fra første dag!
Dato: 25/1 - 7/3
Tilbud: PLUS med i købet!
Køb Golfhäftet 2021 og få PLUS med i købet.
Golfhäftet 2021 450:- (ord. 649:- )

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
Albatros sponsorer i HGK
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Lidt om kunstneren
Henriette Birk og naturen.
Tak til Golfcafeen i Hjørring for at jeg må udstille der - hen over nytår. Jeg maler for at gøre opmærksom
på den natur der er omkring os. Ved at få elementer fra naturen tættere på ser man de smukke mønstre i
et nyt perspektiv. Sommetider er det mere optimistisk og andre gange mere dramatisk. Jeg vil gerne vise
noget som er større end os selv, at vi kan finde ro i at vide at der er en orden, selv når verden omkring os
synes kritisk og truende. Naturen ser jeg også, som noget der skaber fællesskab. Og hvordan vil vi helst
være en del af omgivelserne? Hvad passer os bedst, idyl eller drama? Hvad flytter os mest til at tænke
bæredygtigt? Hver ting til sin tid kunne man måske sige. Jeg maler også nogle af de monumenter vi kan
lide. Med monumenter følger en historie og en form for udgangspunkt i naturen som f.eks. Rubjerg
Knude fyret.
Køb malerier ved at ringe til mig på tlf. 51232461 eller skriv til mig på Facebook under Henriette Birk
Kingman, begge dele er nemt.
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Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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Vognmandsfirma

Tak fordi du læste med!
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